
Číslo smlouvy Objednatele: 4/19/0122 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019_037 

Smlouva o dílo . 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb 
občanský zákoník, v platném Znění (dále jen ,,OZ”) 

(dále jen ,,$mIouva”) 

Název zakázky „Systém pro sběr strategických dopravních dat na území města 
Liberec - projektové práce“ 

II 

Smluvní strany 

1. Statutární město Liberec 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Zástupce: Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města 

statutární mesto Liberec 

Ve věcech smluvních: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. Správy veř. majetku 

ıčz 00262978 

Dıčz CZ00262978 

Telefon: 485 243 111 

Fax: 485 243 113 

bankøvni Spøjeniz  

jako Objednatel na straně jedné (dále jen „Ob/'ednateI”) a 

2. ALMAPRO s.r.o. 
Sídlo: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263 

“ Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pliška, jednatel 
ıčz 24150134 
DIČ: CZ24150134 
Bankovní Spojení: 
Zastoupená: Ing. Zdeněk Pliška, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Řehák, email:
jako Zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,ZhotoviteI")
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II.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci 

(DVZ) pro výběr zhotovitele stavby na výše uvedenou akci. 
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude určena pro dodávku uceleného systému strategických 
detektorů pro město Liberec. Předpokládá se instalace cca 38 strategických detektorů na bázi 
optického rozpoznávání obrazu a na bázi smyčkových detektorů. Systém bude vybaven rozhraním, 
které umožní předávání dopravních dat do nadřazené úrovně dopravně technologických systémů 
města. Součástí projektové dokumentace bude soubor technických požadavků na strategické 
detektory. Součástí projektové dokumentace bude rovněž detailní specifikace lokalit pro umístění 
detektorů, vytipování napájecího místa a koordinace s LIS při řešení komunikační trasy. 
 

Součástí projektové dokumentace není projektová příprava datové komunikační trasy k jednotlivým 

detektorům ani řešení konkrétního způsobu napájení či kabelových tras.  

 
(dále „plnění díla“).  
                              
 

III.  
Termín, cena díla a platební podmínky 

 
1. Zhotovitel se zavazuje předat koncept díla v souladu s plněním dle článku II. odst. 1 dle této Smlouvy 

v termínu do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a předání podkladů v elektronické podobě v PDF. 
Čistopis díla předá Zhotovitel Objednateli do 14 dnů od písemného předání připomínek v počtu 3 ks 
paré a elektronicky v PDF. 

2. O předání a převzetí Dílčích plnění bude Smluvními stranami sepsán Zápis o předání a převzetí 
(Předávací protokol). 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Cena za zhotovení a zajištění Díla podle této Smlouvy je sjednána 
dohodou v celkové výši dílčích plnění takto: 
 
Celková cena díla činí   148.750,-Kč bez DPH 
(slovy stočtyřicetosm tisíc sedmsetpadesát korun českých). 
 
Zhotovitel je po předání konceptu díla oprávněn fakturovat 70% celkové ceny díla. 
 
Po předání čistopisu je poté oprávněn fakturovat zbývající část. 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH (dále jen „Celková cena“ nebo „Cena Díla“). 

  
4. V  ceně jsou zahrnuty veškeré hotové výlohy a náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti s plněním 

Předmětu smlouvy, kromě nákladů výslovně neuvedených v ustanoveních Smlouvy. 
 
5. Ke všem cenám bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného 

plnění. Všechny ceny uvedené ve Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. Objednatel se zavazuje provedené 
Dílo převzít a uhradit sjednanou Cenu Díla/Dílčího plnění v souladu s podmínkami sjednanými ve 
Smlouvě.  
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6. Smluvní strany sjednaly možnost fakturace jednotlivých částí díla se splatností Zhotovitelem 
vystavených faktur na 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Faktury jako daňové a 
účetní doklady vystavené Zhotovitelem musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak jsou 
neplatné a Objednatel je oprávněn je neprodleně vrátit Zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k 
opravě a doplnění faktur se posouvá i termín splatnosti. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury ve dvojím vyhotovení, přičemž faktury musí 
obsahovat krom zákonných požadavků také tyto údaje: 

- číslo této Smlouvy, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit, 
- označení Předmětu plnění Smlouvy s odkazem na příslušnou část Smlouvy, 

 

IV. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

 
 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Díla. V případě, že Objednatel 
nepředá podklady a jiné věci nutné k provedení Díla, vyzve ho Zhotovitel k odstranění této překážky.  
 

2. Objednatel předá v písemné formě Zhotoviteli ke dni podpisu smlouvy své požadavky na provedení 
díla a všechny dostupné podklady. 

 
3. Objednatel se zavazuje, že během zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné 

spolupůsobení. Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli nejdéle do 3 pracovních dnů od jeho 
písemného vyžádání. Zvláštní lhůtu sjednají strany v případě, pokud se bude jednat o spolupůsobení, 
které nemůže Objednatel obstarat vlastními silami.  

 
4. Pokud se v průběhu prací vyskytne potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, poskytne 

je na vyzvání tak, aby mohla být dodržená lhůta plnění v článku II Smlouvy. 
 

5.  Zhotovitel nemusí čekat na vyjádření Objednatele nebo může posunout termín dle svých potřeb při 
zpožděné odpovědi, V případě, že se objeví nové skutečnosti a pro zdárné ukončení díla bude nutné 
naprojektovat řešení nad rámec Smlouvy, bude honorář za tyto práce řešen dohodou smluvních stran. 
 

6. Jestliže je kterákoli smluvní strana nečinná a tato nečinnost je delší než 10 pracovních dnů, je druhá 
smluvní strana trpící takovou nečinností oprávněna z důvodů podstatného porušení smluvních 
povinností odstoupit od této Smlouvy nebo posunout termín plnění smlouvy dle odpovídající doby 
nečinnosti.  
 

7. Zjistí-li Zhotovitel při zhotovování Díla nevhodnost podkladů nebo pokynů, které brání činnosti 
Zhotovitele nebo které neumožňují provedení Díla vhodným či sjednaným způsobem, je povinen to 
neprodleně oznámit Objednateli k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel zároveň v nezbytném 
rozsahu přeruší provádění díla a o dobu tohoto přerušení se prodlužuje doba plnění. Zjistí-li Zhotovitel 
při zhotovování Díla, že pro bezchybné provádění Díla co do rozsahu funkčnosti, je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou specifikovány v Předmětu plnění, je povinen to neprodleně 
oznámit Objednateli k zajištění příslušných opatření.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje práce na plnění Předmětu smlouvy přerušit na základě doručení písemného 

rozhodnutí Objednatele (případně jeho zástupce ve věcech smluvních) o přerušení prací.  
 
9. Zhotovitel poskytne za Dílo/Dílčí plnění záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
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protokolárního předání Díla/Dílčího plnění. 
 

10. Smluvní strany se dohodly pro případ vad Díla, za které Zhotovitel odpovídá dle této Smlouvy, že 
Zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to nejpozději do 30 dnů od uplatnění písemné 
reklamace Objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny pokyny danými 
mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a Objednatel i přesto 
na plnění takových pokynů písemně trval. 

 
11. Smluvní strany dále sjednaly, že Objednatel bude moci užívat výsledky tvůrčí duševní činnosti 

Zhotovitele ve smyslu autorského zákona (dále jen „Autorské Dílo“)  
 
 

V. 
Smluvní sankce a pokuty 

 
1. Pro případ nedodržení termínu předání jednotlivých částí Díla (Dílčích plnění) dle článku III. odst. 1 

Smlouvy Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny Dílčího plnění s DPH za každý 
započatý den prodlení. Objednatel může požadovat smluvní pokutu do maximální výše 10% z ceny 
dílčího plnění Díla. 

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění na základě faktur Zhotovitele, má 
Zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky s DPH za každý započatý den 
prodlení. 

 
3. Nárok na náhradu škody způsobené Objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností 

Zhotovitele zůstává v celém rozsahu nedotčen.  
 

VI. 
Ukončení smluvního vztahu 

 
1. Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu dohodou nebo jednostranným odstoupením od Smlouvy. 

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů, které jsou v této Smlouvě výslovně uvedeny 
jako podstatné porušení smluvních povinností. Smluvní strany se dohodly, že za porušení podstatných 
povinností bude považováno zejména:  
a) prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této Smlouvy delším jak 30 dnů po splatnosti; 
b) bezdůvodné prodlení Zhotovitele se zahájením prací převyšující 30 dnů, a to i přes písemnou výzvu 

Objednatele; 
c) prodlení Zhotovitele převyšující dobu 30 dnů; 
d)  zhotovitel bez řádných důvodů zastaví/přeruší provádění smluveného Díla. 

 
2. Každá se Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud na druhou Smluvní 

stranu byl podán insolvenční návrh, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, druhá 
Smluvní strana vstoupí do likvidace, nebo nastane-li vyšší moc, která na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé se Smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.  

 

VII. 
Důvěrné informace, mlčenlivost 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zacházet s údaji týkajícími se Předmětu smlouvy šetrně a zachovávat o nich 

mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem nebo je-li toto zacházení 
nutné pro naplnění Předmětu smlouvy (dotčené orgány státní správy, správci infrastruktury, 
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podzhotovitelé apod.)  
 
2. Žádná Smluvní strana této Smlouvy neprozradí (kromě osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku) 

žádné jiné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel žádné informace týkající se 
podnikatelské činnosti, jež získá nebo již získala při realizaci této Smlouvy o druhé Smluvní straně, 
pokud by tím této druhé Smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo 
dobrém jméně.  

 

                                                                                           VIII. 
Licenční ujednání 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. III a čl. IV této smlouvy, a že 

tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále 
jen „Dílo“).  

2. Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo 
užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném 
a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla 
souborného. 

3. Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 
písm. b) občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. III a čl. IV této smlouvy, 
Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a 
částem. 

5. Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence  

     dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 
 

                                          

IX. 
Doložky 

 
1.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 
 

 



\
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X.
j 

Závěrečná ujednání 

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně Předmětu smlouvy a žádná jiná 
předchozí dohoda, prohlášení nebo příslíb, neobsažené v této Smlouvě, učiněné kteroukoli ze 
Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran Závazné nebo platné. Veškeré změny a 
doplňky, případně zrušení této Smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnýmí 
chronologicky očíslovanýmí dodatky podepsanými oprávněnými Zástupci Smluvních stran. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních včeském jazyce znění, Z nichž každá ze Smluvních 
stran obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. 

Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, dále pak ustanoveními předpisů stavebních 
apod. 

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku nebo ustanovení této Smlouvy neovlivní 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje ke Zveřejnění této Smlouvy v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb., vplatném znění, pakliže je osobou povinnou k uveřejňování dle zákona O 
Registrech smluv. 

Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy 
a přílohy je rozhodující Znění této Smlouvy. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, 
že Smlouva je projevem pravé a Svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuji Smluvní strany Své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje. 

Prıloha smlouvy: Nabídka ze dne 15. 8. 2019 č. N2019-123 

V Lıberci dne: 2 7 -03- 213 V Praze ˇ 

9
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Statu rní mˇsto Liberec ALMAPRO, s.r.o 
B vid No tný Ing. Zdeněk Pliška 
vedoucí odb u správy veřejného majetku jednatel společnosti 

Objednatel Zhotovitel 
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Systém pro sběr strategických 
dopravních dat 

na území města Liberec - 
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Číslo nabídky: N2019-123 

Zadavatel: Statutární město Liberec 
nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
IC: 00262978 

Uchazeč: ALMAPRO, s.r.o. 
Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 
Tel.:
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Datum: statutarni mesto Liberec 
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IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Obchodníjméno uchazeče ALMAPRO s.r.o. 

Právní forma uchazeče Společnost S ručením omezeným 
Sídlo uchazeče/ adresa pro doručování Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 
Zapsána v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 183263, den zápisu 

13.9.2011 
/Č 241 50 134 
DIČ CZ 241 50 134 

Jména členů statutárního orgánu a jejich 
funkce 

Bankovní Spojení 
ćisıø účru 
E-mai/ 
URL http://vwvw.a|mapro.cZ 

Kontaktní údaje 

Osoba oprávněná jednat 
Jméno Funkce Telefon E-mail 

lng. Zdeněk Pliška Jednatel společnosti 

Osoby odpovědné za nabídku 
Jméno Funkce Telefon E-mai/ 

Ing. Zdeněk Pliška Jednatel společnosti 
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Příloha 1: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dødavatelů



1. PŘEDMĚT NABÍDKY 

Předmětem této obchodní cenové nabídky je vypracování jednostupňového projektu DVZ na akci 
„Systém pro sběr strategických dopravních dat na území města Liberec“, včetně projednání 
technického řešení se správcem zařízení. 

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude určena pro dodávku uceleného systému strategických 
detektorů pro město Liberec. Předpokládá se instalace cca 38 strategických detektorů na bázi optického 
rozpoznávání obrazu a na bázi smyčkových detektorů. Systém bude vybaven rozhraním, které umožní 
předávání dopravních dat do nadřazené úrovně dopravně technologických systémů města. Součástí 
projektové dokumentace bude soubor technických požadavků na strategické detektory. Součástí 
projektové dokumentace bude rovněž detailní specifikace lokalit pro umístění detektorů, vytipování 
napájecího místa a koordinace S LIS při řešení komunikační trasy. 

Součástí projektové dokumentace není projektová příprava datové komunikační trasy k jednotlivým 
detektorům ani řešení konkrétního způsobu napájení či kabelových tras.

_ 

Nabídka rovněž nepředpokládá provedení inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnuti či 
souhlasu. V případě, že vznikne taková nutnost povolení stavby, bude řešeno samostatným smluvním 
vztahem. 

2. TERMÍN PLNÉNÍ 

Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy zadavatelem 
Harmonogram plnění: - předpoklad předání konceptu dokumentace k připomínkám zadavateli do 

60 kalendářních dnů 
- zpracování čistopisu dokumentace bude provedeno do 14 dnů od 

obdržení připomínek ze strany zadavatele 

` 

3. ZÁKLADNÍ ZPÚSOBILOST 
§ 74 Základní způsobilost zákona č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách. (dále jen “zákon“). 

Podpisem níže uvedené oprávněné osoby uchazeč prohlašuje, že: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) nemá v České republice nebo v Zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 
d) nemá v Ceské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí O úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu 

V příloze č. 1 předkládáme doklady, prokazující základní podmínky: 

l. § 75 Prokázání Základní způsobilosti, zákonaˇ 
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k Ceské republice prokazujeme: 
a) Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dle § 228 Zákona, vydaným Ministerstvem pro 

místní rozvoj. 

Il. § 77 Profesní způsobilost, zákona prokazujeme:



a) Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dle § 228 zákona, vydaným Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 

Ill. § 78 Kritérium ekonom' k' ıc e kvalifikace a jeho prokázání 
Nenı požadováno ZD 

IV. § 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání 
Není požadováno ZD 

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
ALMAPRO, s.r.o. poskytne Záruční dobu na v souladu s požadavkem Zadávací dokumentace v délce 24 
měsíců od data převzetí díla. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Platební podmínky budou uvedeny v návrhu smlouvy o poskytování služeb. Nicméně se předpokládá 
dílčí fakturace části díla po předání konceptu PD ve výši 70%. 

6. cENOvÁ NABÍDKA 

Cena celkem bez DPH 148 750,00 Kč 
DPH 21 % 31 237,50 Kč 

Cena S DPH celkem 179 987,50 Kč 

Nabídková cena pokrývá všechny služby nezbytné pro plnění díla. 

7. PLATNOST NABÍDKY
A 

Společnost ALMAPRO s.r.o. je vázána nabídkou po celou délku zadávacího řízení. 

8. PODPIS A PROHLÁŠENÍ OPRÁVNÉNÉ OSOBY 
Podpisem níže uvedené oprávněné osoby uchazeč prohlašuje, že splňuje podmínky požadované 
zákonem pro účast ve veřejné soutěži.

. 

O uchazeč čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 
0 žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutámích orgánů uchazeče nepracoval v posledních 

3 letech u zadavatele v pracovnëprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
0 neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 'ˇ ' ' ' ˇ 

zad. - _ , 
zvlastnıho pravnıho predpisu v souvislosti se 

avanou verejnou Zakazkou.



1132- ._ -- 7.. _ł_ _ 

O podává pouze jednu nabídku na plnění této veřejné Zakázky, přiče"m'Z nenTsüLído'daVateIem'jinéıTö 
dodavatele v tomto zadávacím řízení. 

Tato nabídka je za společnost ALMAPRO, S.r.o. podepsána oprávněnou osobou dle platného výpisu 
Z obchodního rejstříku. 
V Praze dne 15.8.2019 

Za ALMAPRO, S.r.o. 
V hluboké úctě 

lng. Zdeněk Pliška ˇ 

jednatel 

e 
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Výpis ze seznamu l‹valifikovaných dodavatelů enerovan' informačním s stémem o veř `n'ch zakázkách y y _ I i l 

VY9 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
vedeného podle § 226 a násled. Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek 

Údaje O dodavateli zapsané v seznamu k 27.06.2019 

1. Identifikační údaje O dodavateli 
1.1. Obchodní finna/Název 
ALMAPRO, s.r.o. 
1.2. SÍđ|O 
Průběžná 1108/77 
10000 Praha 
Česká republika 
1.3. ıčo 
24150134 

1 .4. Statutámi orgán 

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu 
jednatel 

jednatel 

jednatel 

Způsob jednání 
Společnost zastupuje pñ všech právních jednáních každý Z jednatelů společnosti samostatně 

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal 
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle: 
0 § 74 odst. 1 písm. a) 

nebyl V zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 Zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu Země sídla dodavatele; k 
Zahlazeným odsouzením se nepñhlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. - 1.4. tohoto výpisu), 

O § 74 odst. 1 písm. b) 
nemá v Ceské republice nebo v Zemi Svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

0 § 74 odst. 1 písm. c) 
nemá v Ceské republice nebo v zemi svého Sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

O § 74 odst. 1 písm. d) 
nemá V Ceské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální Zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

O § 74 odst. 1 písm. e) 
není V likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí O úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není V obdobné situaci podle právního řádu 
Země sídla dodavatele.



3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal 

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle: 

3.1. § 77 odst. 1 - profesní způsobilost 

Výpis Z obchodního rejstříku 

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) - oprávnění k podnikání 

, . „ - _ Obory Datum Datum Nazev dokladu Vystavıl Predmet podnıkání 
činnosti Vystavení platnostı 

Výpis Z 
živnostenského P h 11 Projektová činnost ve výstavbě 23.08.2016 
rejstříku 

Městská část 
ra a 

Výpis Z - Výroba, obchod a služby neuvedené v _ 

živnøsıenskêhø Mestská Čás' přııøháøh 1 až 3 živnøsıenskèhø V'Z“ °°Z"á'”“ka 1 23.08.2016 ˇ Praha 11 Zákona za tabulkou rejstrıku 

Pozn. 1 

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod 
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
Skladování, balení zboží, manipulace S nákladem a technické činnosti v dopravě 
Posl‹ytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostıngové a 
související činnosti a webové portály 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
Poskytování technických služeb 
Projektování pozemkových úprav 
Projektování elektrických zařízení 

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) - odbomá způsobilost 

Název dokladu Obsah dokladu . Datum Datum Vystawı vystavení platnostı 
Osvědčení O 
autorizaci 32213 ČKAIT 11.03.2010 

Osvědčení o 
autorizaci 27821 ČKAIT 28.11.2006 

Osvědčení o 
autorizaci 39463 ČKAIT 04.12.2018 

Osvědčení o 
autorizaci 39462 ČKAIT 04.12.2018
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4. Datum podání žádosti O Zápis do seznamu a jiné rozhodné informace 

Rozhodnutí O zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 21.11.2016. 
Poslední aktualizace zápisu V seznamu byla provedena dne 14.05.2019. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

Datum: 27.06.2019 
Evidenční číslo:

Elektronicky podepsáno 
Érèe 27.6.2019 ská republika, ^ ˇ ` 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj [IC 66002222]


