Povodí Odry

, státní podnik
: 596 657 111; fax : 596 612 666
IČO : 476 759 00; DIČ : 388 - 476 759 00

Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
Bankovní spojení : KB Ostrava; 971 04 -761/0100

Adresy potenciálních zhotovitelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
Aquatis a.s., Botanická 56, 602 00 Brno
Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 43 Praha 4
DHI - Hydroinform, Na Vrších 5/1490, 101 00 Praha 10
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Podbabská 30, 106 00 Praha 6
Hydroconsult, Fintajslova 6/2379, 690 02 Břeclav
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Vyřizuje
Ostrava dne
Ing.Maníček
24.11.2003

Věc : Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na Přípravné práce Plánu
oblasti povodí Odry
V souvislosti se vyhotovením návrhu Plánu oblasti povodí Odry, který bude
zpracováván v příštích letech ve smyslu § 25 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, zajišťuje
Povodí Odry, s.p. s využitím § 49 – výzva více zájemcům o veřejnou zakázku zákona č.
199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na
zhotovitele s ním spojených Přípravných prací. Soutěžní podmínky jakož i zadávací
dokumentace, která se týká předmětu a náplně prací, jsou patrné z příloh tohoto dopisu.
Tímto Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na zhotovení přípravných prací Plánu
oblasti povodí Odry. Nabídky budou hodnoceny podle kriterií uvedených v přiložených
soutěžních podmínkách. Oznámení o tom, zda byla Vaše nabídka vybrána v souladu
s těmito kriterii jako nejvhodnější a zda bude s Vámi uzavřena smlouva o dílo na
vyhlašovanou zakázku, Vám bude sděleno do 16.1.2004.

Ing. Petr Březina
technický ředitel
Přílohy : 1) Soutěžní podmínky
2) Zadávací dokumentace
3) Vzor návrhu smlouvy o dílo
4) 1 CD se Směrnicí 2000/60 ES, Manuálem, Šablonou a Metodickým pokynem
Co :

sekretariát TŘ
odb.25

Příloha 1) k čj. …./923/7/02-0.1

Soutěžní podmínky
pro výběr zhotovitele Přípravných prací Plánu oblasti povodí Odry
1.

2.

3.

Identifikační údaje zadavatele
Povodí Odry státní podnik
Varenská 49
701 26 Ostrava 1
IČO : 708 900 21
DIČ : 388 - 708 900 21
tel.: 59 6657 111, fax : 59 6612 666
Vymezení předmětu soutěže
Předmětem soutěže je zpracování Přípravných prací Plánu oblasti povodí Odry v intencích,
v rozsahu a za podmínek podle „Zadávací dokumentace“ (viz příloha 2). Součástí plnění je i
pořízení všech nezbytných podkladů.
Předpokládaný časový průběh realizace zakázky
a) zahájení prací :
b) ukončení prací

01/2004
11/2004

4. Místo plnění
Místem plnění je Povodí Odry státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek
Zadavatel stanovuje, aby cena předložené nabídky byla členěna na
a) koncepční práce podle individuální kalkulace
b) projekční práce podle sazebníku UNIKA 2003, kap. 2.2
Posuzována bude sumární cena (ad a+b) bez DPH
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních i dalších předpokladů zhotovitele
a) uchazeč je povinen prokázat kvalifikační předpoklady v rozsahu dle § 2b) způsobem
uvedeným v § 2c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů
b) uchazeči prokáží další následující předpoklady :
• uvedení autorizací v oboru vodního hospodářství, resp.vodohospodářských staveb
• uvedení složení pracovního týmu a odborné způsobilosti jeho nejvýznamnějších členů
• přehled významných zakázek obdobného charakteru zpracovaných uchazečem
v posledních cca pěti letech
• přehled podobných prací řízených osobou odpovědnou za plnění zakázky
c) bude-li podána společná nabídka více osob, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních i
dalších předpokladů u každé osoby samostatně
7. Způsob hodnocení nabídky dle kriterií v sestupném pořadí :
1. nabídnutá cena – pevná nebo limitní (nejvýše přípustná) bez DPH a nabídnuté platební
podmínky
2. reference o pracích obdobného charakteru provedených uchazečem a jeho osob
odpovědných za plnění zakázky, resp. jeho subdodavateli v posledních pěti letech vlastní
kapacitou či týmem firem spolupracujícím pod jeho vedením
3. využití znalostí uchazeče o problematice kvantity a kvality vod a odtokových poměrů
v povodí Odry a využití vlastních dřívějších informací v dané oblasti
4. prokázaná odborná způsobilost klíčových pracovníků pověřeného týmu

8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena (vč. DPH) musí být platná do skutečného dokončení prací jako cena nejvýše
přípustná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné pro splnění zakázky (pouze podklady z archivů
a informačních systémů zadavatele včetně Základní mapy a základní báze geografických dat ČR –
ZABAGED ve formátu .shp a . dgn budou poskytnuty bezúplatně).
Součástí nabídnuté ceny bude
zhotovení kompletního dokumentu Přípravných prací v intencích oddílu III. bodu 1 až 10
Zadávací dokumentace (viz příloha 2)
u pracovní verze v rozpracovanosti v pol. roku 2004 v počtu 6 vyhotovení
v čistopisu ukončeného díla k termínu 11/2004 ve 20-ti vyhotoveních v listinné podobě
a 30 vyhotoveních v digitální podobě (CD)
převod celého díla do formátu umožňujícího prezentaci na internetu, u částí dokumentu
týkajících se bodů 9. a 10. dle čl. III. Zadávací dokumentace rovněž do formy
zpřístupnitelné uživatelům a veřejnosti na portálu veřejné správy
zhotovení počítačové prezentace Přípravných prací po jednotlivých částech (body 1 až 10
oddílu III. Zadávací dokumentace) ve formátu Power Point
V nabídce bude uveden způsob fakturace a placení
9. Soutěžní i zadávací lhůta
Soutěžní lhůta končí dne 22.12.2003 v 12:00 hod., zadávací lhůta činí 25 dnů.
10. Způsob a místo podávání obálek
Nabídky musí být zpracovány v písemné formě ve dvou vyhotoveních uložené v zapečetěné
obálce s označením „SOUTĚŽ NEOTEVÍRAT – „přípravné práce Plánu Odry“. Jejich podání buď
poštou doporučeně na adresu zadavatele, nebo osobně v podatelně Povodí Odry s.p., Varenská 49,
Ostrava 1 do 12:00 hod. dne 22.12.2003
11. Výsledky soutěže
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku soutěže písemně do 16.1.2004
11.

Místo poskytnutí dalších informací
Povodí Odry s.p., odbor vodohospodářských koncepcí a informací, Ing. Jiří Maníček,
Varenská 49, Ostrava 1, tel.: 596 657 219,
12.
Další podmínky
a) Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů v soutěži
b) Zadavatel si vyhrazuje právo :
- vyžádat si další doplňující údaje
- odmítnout všechny předložené návrhy nebo soutěž zrušit
- vyloučit ze soutěže uchazeče, který uvedl v nabídce nepravdivé údaje, nebo jestliže
nepředložil požadované doklady, nebo je předložil jiným způsobem, než požadoval zadavatel.
c) Zadavatel nemůže vyloučit případné změny zadání vyplývající z event. novelizace právních a
metodických předpisů souvisejících s plánováním v oblasti vod
d) Nabídka musí obsahovat prohlášení uchazeče o souhlasu se soutěžními podmínkami
e) Součástí nabídky bude smlouva o dílo potvrzená ze strany zhotovitele

Příloha 2) k čj. …./923/7/03-0.1

Zadávací dokumentace
pro zpracování přípravných prácí spojených s návrhem Plánu
oblasti povodí Odry
Oddíl I.
Účelem této dokumentace je stanovení předmětu nabídky na zpracování výše
uvedených prací, vyhlašovaného ve veřejné soutěži ve smyslu § 49 – výzva více zájemcům
o veřejnou zakázku zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Je tvořeno
Plánem hlavních povodí České republiky a Plány oblastí povodí včetně programů opatření.
Plán hlavních povodí – tj. Labe, Moravy a Odry - pořizuje Ministerstvo zemědělství ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady a
krajskými úřady. Plány oblastí povodí - v zadávaném případě Plán oblasti povodí Odry –
pořizuje správce povodí - s.p. Povodí Odry - ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady
Moravskoslezského a Olomouckého kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.
Smyslem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy
a) ochrany vod jako složky životního prostředí,
b) ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod
c) trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění
požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro zásobování pitnou vodou
Plán hlavních povodí České republiky a Plány oblastí povodí včetně příslušných
programů opatření jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní
plánování, územní rozhodování, povolování staveb a k dosažení environmentálních cílů
v oblasti vod.
Cíli plánování v oblasti vod jsou
a) pro povrchové vody
1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod,
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů povrchových vod s cílem
dosáhnout dobrého stavu povrchové vody ,
3. zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů
s cílem dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu
povrchové vody,
4. cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami a zastavení nebo postupné
odstraňování emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných látek
b) pro podzemní vody
1. zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a zamezení
zhoršení stavu všech útvarů podzemních vod,
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů podzemních vod a zajištění
vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem
dosáhnout dobrého stavu podzemní vody,
3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace
znečišťujících látek jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného
snížení znečištění podzemních vod,
c) pro oblasti vymezené v ustanoveních § 28, 30 až 35 vodního zákona jako zvláště
chráněná území a území zahrnutá do soustavy NATURA 2000 (zák. č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) zajištění souladu s cíli stanovenými pro povrchové a
podzemní vody.

Plány oblastí povodí stanoví konkrétní cíle pro dané oblasti na základě rámcových a
environmentálních cílů a rámcových programů opatření Plánu hlavních povodí České
republiky, na základě potřeb a zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, potřeb
užívání těchto vod v daném území, včetně programů opatření, které jsou nutné k dosažení
konkrétních cílů.
Programy opatření jsou hlavním nástrojem k dosažení uvedených cílů a stanoví časový
plán jejich uskutečnění a strategii financování. Programy opatření musí obsahovat základní
opatření a tam, kde je to nutné, i doplňková opatření. Do působnosti krajských úřadů patří
spolupracovat s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí při
zajišťování sestavení programu opatření v oblasti povodí a při kontrole jejich plnění.
Oddíl II.
Hodnocení a posuzování stavu vod a jejich souladu s očekávanými cíli včetně návrhů
programu opatření v rámci Plánu oblasti povodí Odry o celkové ploše 6791 km2 (včetně
území na polském území, ale bez dílčích českých částí povodí Lužické Nisy) se bude dít v
rámci vodních útvarů, kterých je zatím v prvním iterativním kroku navrženo 119 (jejich počet,
ale i plošný rozsah bude během zpracování upřesňován). Charakter vodních útvarů
povrchových a podzemních vod, jakož i charakter silně ovlivněných a umělých vodních
útvarů bude definován § 2 novely zákona o vodách
Plán oblasti povodí Odry se bude zpracovávat ve třech etapách. Bude se jednat o
a)
přípravné práce, zahrnující analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik
oblasti povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních
vod a ekonomickou analýzu užívání vody, které musí být zpracovány pět let před
začátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat, tj. do 22.12. 2004
b)
vlastní návrh plánu oblasti povodí, který musí být zpracován, publikován a
zpřístupněn uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám nejméně jeden rok před
začátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat, tj do 22.12.2008. V rámci
zpracování návrhu plánu oblasti povodí se musí publikovat a zpřístupnit uživatelům
vody a veřejnosti k připomínkám i časový plán a program prací pro zpracování plánu
oblasti povodí a to nejméně tři roky před začátkem období, kterého se bude plán
oblasti povodí týkat, čili do 22.12.2006. Publikování a zveřejnění se rovněž týká
předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti
povodí včetně určení silně ovlivněných vodních útvarů a návrhů zvláštních
environmentálních cílů. Ten musí být publikován a zpřístupněn nejméně dva roky před
začátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat, tj. k 22.12.2007.
c)
konečný návrh plánu oblasti povodí včetně jeho schválení s termínem 22.12.2009.
Zpracování každé etapy plánu oblastí povodí podléhá konzultaci s ostatními správci
povodí a s krajskými úřady příslušnými k jednotlivým hlavním povodím České republiky. Plán
oblasti povodí podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona čís. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Etapy zpracování Plánu oblastí povodí schvalují po souhlasném stanovisku ústředních
vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování podle své územní
působnosti krajské úřady. Rovněž tak konečný návrh plánu oblasti povodí schvalují podle
své územní působnosti kraje, jeho závazné části plánu oblasti povodí pro správní obvod
kraje vydá rada kraje nařízením, které zavazuje vodoprávní úřady při rozhodování, vydávání
vyjádření a při provádění opatření podle zákona o vodách.
Obsah Plánu oblasti povodí, postup při jeho zadání, způsob zpracování plánu, postup
při jeho projednávání a způsob zveřejnění jsou upraveny vyhláškou Ministerstva zemědělství

čís. 140/2003 Sb. o plánování v oblasti vod. .Součástí procesu zpracování plánu je rovněž
řada dílčí kroků, které jsou stanoveny Implementačním plánem Směrnice 2000/60 ES
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a které je třeba během
přípravy Plánu oblasti povodí provést.
V souvislosti s vyhotovením Plánů oblasti povodí byly z popudu MZe a MŽP ČR
v rámci tzv. Twinning projektu – Implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku v České
republice zpracovány
Manuál pro plánování v povodí České republiky
Šablona pro plánování v povodí a
Metodický pokyn k plánování v povodí
(Pozn.:Všechny tyto dokumenty spolu s textem Směrnice 2000/60 ES jsou obsahem CD, které je
součástí zasílané výzvy)

Oddíl III.
V návaznosti na vše výše uvedené a ve vazbě na zmíněný Manuál, Šablonu
Metodický pokyn obsahem přípravných prací, spojených se zpracováním Plánu v oblasti
povodí Odry, které jsou předmětem nabídky, budou
1. Popis oblasti povodí Odry pokud jde o jeho všeobecné charakteristiky jako jsou:
- Návrh vymezení vztahu oblasti povodí Odry ke správnímu členění České
republiky podle území krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
k hlavním povodím České republiky a mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry
a Dunaje v mapových podkladech,
- Geomorfologické poměry
- Geologické poměry
- Hydrogeologické poměry
- Pedologické poměry
- Lesní poměry
- Klimatické poměry
- Sídelní struktura
- Hospodářské poměry
- Využití ploch v zájmovém území
- Kulturně historické a technické památky
- Chráněná území ochrany přírody
2. Charakterizace vodních útvarů obsahující
- jejich stanovení
- vymezení umělých vodních útvarů
- popis jejich hydromorfologických změn
- popis podstatných změn v jejich hydromorfologii
- odhad dobrého ekologického stavu (mimo umělé vodní útvary)
- pravděpodobnost nesplnění cíle dobrého ekologického stavu (mimo umělé vodní
útvary)
- odhad dobrého ekologického stavu a pravděpodobnost nesplnění cíle dobrého
ekologického stavu u umělých vodních útvarů
- prozatímní vymezení silně ovlivněných vodních útvarů
3. Shromáždění a analýza údajů a informací o současných a budoucích vlivech a
dopadech lidské činnosti na jednotlivé vodní útvary v oblasti povodí Odry s identifikací a
s odhady (v souladu se Směrnicí 2000/60/ES) pro tyto skupiny antropogenních vlivů:
- významné bodové zdroje znečištění v členění na komunální, průmyslové,
zemědělské a jiné činnosti
- významné difuzní zdroje znečištění

-

významné odběry vod pro komunální, průmyslová, zemědělská a jiná využití
významné regulace odtoku vody včetně převodů vody (pro vodní útvary
povrchových vod)
- významné morfologické úpravy vodních útvarů povrchových vod
- způsob užívání území včetně určení hlavních urbanizovaných, průmyslových a
zemědělských oblastí, případně i významných rybářských a lesnických oblastí
- umělé doplňování vodních útvarů podzemních vod
4. Revize prvotního návrhu všech relevantních druhů vodních útvarů (tj. vodních útvarů
povrchových vod tekoucích, povrchových vod stojatých, podzemních vod, silně
ovlivněných vodních útvarů, umělých vodních útvarů) s jejich výslednou charakterizací ve
vztahu k jejich hydromorfologickému stavu, změnám tohoto stavu a s odhadem cíle jeho
dobrého ekologického stavu a pravděpodobnosti jeho splnění či nesplnění
5. Soustředění a verifikace dat a informací o současném stavu vod a jejich užívání
(včetně informací o rozsahu ohrožení území povodněmi a nabídce možností ovlivnění
průběhu povodňových situací a ochranných opatření v rámci ucelených povodí) ve
spolupráci se správci toků. V rámci této části půjde i o shromáždění závazných podkladů
a informací, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o možných požadavcích
na užívání vod a o možných vlivech na stav povrchové a podzemní vody a to
- informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy podle § 19
a § 21 až 22 zákona č. 274/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích ve
znění pozdějších předpisů)
- údaje a výstupy vodní bilance podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., (o
obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
- demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu podle zák. č.
89/1995 Sb., (o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů),
- informace o využívání území ze schválených územních plánů velkých územních
celků, případně i obcí,
- státní mapová díla určená pro veřejné užití podle § 2 a 3 nařízení vlády č.
116/1995 Sb
- výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu a dalších hydrogeologických
prací,
- akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských
společenství v oblasti kvality vod,
-

informace o možných požadavcích na užívání vod a o možných vlivech na stav
vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a
programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací dle zák. čís. 274/2001 Sb., (o
vodovodech a kanalizacích
6. Soustředění a verifikace informací o budoucích záměrech užívání vod (včetně
rozvojových koncepcí ovlivňujících stav vod nebo se vztahem ke stavu vod, k územním
plánům, požadavkům na ochranu před účinky povodní v jednotlivých obcích a jejich
ekonomickým, politickým a environmentálním souvislostem v rámci krajů a včetně
požadavků na zlepšení stavu vod z hlediska k jejich využitelnosti) ve spolupráci
s krajskými úřady a kraji
7. Shromáždění a analýza údajů a informací o nákladech a výnosech v členění podle
druhu vodohospodářských služeb a služeb poskytujících subjektů pro ekonomickou
analýzu užívání vody v rámci oblasti povodí Odry ve spolupráci se správci toků.
8. Zpracování seznamu a rozsahu podkladů a údajů (dle § 10, odst. 3, vyhl.140/2003
Sb.), které bude nutno vyžádat prostřednictvím MŽP (dle § 108 odst. 2, písm. w vodního
zákona 257/2001 Sb.) pro dílčí část území přesahující na území Polské republiky

9. Sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí a
jeho zveřejnění k připomínkám, včetně postupu stanoveného pro projednání s veřejností.
10. Sestavení předběžného přehledu významných problémů k řešení na úseku
hospodaření vodou v povodí Odry podle výchozích podmínek a podkladů a jeho
zveřejnění k připomínkám.
Oddíl IV.
Ostatní podmínky
- Splnění dílčích částí zakázky je možno dosáhnout i formou subdodávek.
Podmínkou zadavatele však je ocenění každé této dílčí části subdodávky zvlášť
s tím, že zadavatel zakázky si vyhrazuje ve smlouvě o dílo právo na jmenovité
odsouhlasení výběru jednotlivých subdodavatelů
- Veškeré dokumenty v rámci přípravných prací musí být vyhotovovány
pokud jde o
- textovou část v prostředí MS Office (formát .doc, .xls)
- mapové produkty nad Základní mapou a základní bází geografických dat ČR
- ZABAGED (souřadný systém S-JTSK) ve formátu .shp nebo .dgn
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VZOR!

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele :

I. Smluvní strany
1. Objednatel:
obchodní firma:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Ostrava 1, Varenská 49, PSČ 701 26
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
IČ / DIČ:
70890021 / 388-70890021
Bankovní spojení :
ČNB Praha, č.ú. 5995-508111/0710
ČMZRB Ostrava, č.ú. 4552610104/4300
Statutární zástupce :
Ing. Pavel Schneider, generální ředitel
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Břetislav Tureček, vedoucí odboru VHKI
Ing. Lukáš Pavlas, Ing. Jiří Biksadský, Ing. Eliška
Mašková, Ing. Jiří Maníček
2. Zhotovitel:
obchodní firma:
sídlo: (místo podnikání)
zapsán v obchodním (živnostenském) rejstříku
Telefon, Fax :
E-mail :
IČ / DIČ:
Plátce DPH
Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy a podmínky plnění
A.
Zhotovitel zavazuje zpracovat na vlastní náklad a nebezpečí a objednatel uhradit dílo, kterým
se pro účely této smlouvy rozumí „Přípravné práce Plánu oblasti povodí Odry“ v následujícím
rozsahu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Popis oblasti povodí Odry pokud jde o jeho všeobecné charakteristiky
Charakterizace vodních útvarů
Shromáždění a analýza údajů a informací o současných a budoucích vlivech a
dopadech lidské činnosti na jednotlivé vodní útvary v oblasti povodí Odry
Revize prvotního návrhu všech relevantních druhů vodních útvarů
Soustředění a verifikace dat a informací o současném stavu vod a jejich užívání
Soustředění a verifikace informací o budoucích záměrech užívání vod včetně
rozvojových koncepcí ovlivňujících stav vod nebo se vztahem ke stavu vod, k územním
plánům, požadavkům na ochranu před účinky povodní v jednotlivých obcích a jejich
ekonomickým, politickým a environmentálním souvislostem v rámci krajů a včetně
požadavků na zlepšení stavu vod z hlediska k jejich využitelnosti - ve spolupráci s krajskými
úřady a kraji
Shromáždění a analýza údajů a informací o nákladech a výnosech v členění podle
druhu vodohospodářských služeb a služeb poskytujících subjektů pro ekonomickou
analýzu

8.
9.
10.
B.
C.

Zpracování seznamu a rozsahu podkladů a údajů které bude nutno vyžádat
prostřednictvím MŽP pro dílčí část území přesahující na území Polské republiky
Sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí
Sestavení předběžného přehledu významných problémů k řešení na úseku hospodaření
vodou v povodí Odry.

Další specifikace:
Náplň výše uvedených bodů (ad 1. až 10.) jako předmětu zakázky vyplývá blíže z III. oddílu
Zadávací dokumentace, která je jako samostatná příloha nedílnou součástí smlouvy o dílo, a
dále ze Šablony, Manuálu a Metodického pokynu na CD, předaném se Zadávací dokumentací
Objednatel nemůže vyloučit případné změny zadání vyplývající z event. novelizace právních a
metodických předpisů souvisejících s plánováním v oblasti vod
Splnění dílčích částí díla je možno dosáhnout i formou subdodávek. Objednatel si však
vyhrazuje odsouhlasení všech zhotovitelů případných subdodávek.
Zhotovitel svolá během zpracovávání díla 3 výrobní výbory: vstupní na začátku prací nejpozději
do 27.2.2004, výrobní výbor před odevzdáním plnění podle čl. III. bodu 1. smlouvy a závěrečný
před odevzdáním díla podle čl. III. bodu 2. smlouvy nejpozději 2 týdny před sjednanými termíny
Zástupce zhotovitele je povinen se na výzvu objednatele účastnit projednání, resp. prezentací
dílčích a celkových výsledků díla, které mohou vyplynout z procesu zpracování
Dokument Přípravných prací v intencích Zadávací dokumentace bude předán objednateli
- v pracovní verzi v rozpracovanosti k datu podle čl. III. bodu 1. smlouvy v počtu 6
vyhotovení
- v čistopisu ukončeného díla k datu podle čl. III. bodu 2. smlouvy ve 20-ti vyhotoveních
v listinné podobě a 30 vyhotoveních v digitální podobě (CD)
- v kompletní podobě ve formátu umožňující prezentaci na internetu, u částí dokumentu
týkajících se bodů 9. a 10. dle čl. II. A smlouvy bude dokument rovněž převeden do formy
zpřístupnitelné uživatelům a veřejnosti na portálu veřejné správy
- v podobě počítačové prezentace po jednotlivých částech (body 1 až 10 čl. II.A smlouvy)
ve formátu Power Point
- Veškeré dokumenty v rámci přípravných prací budou vyhotoveny pokud jde o
- textovou část v prostředí MS Office (typ souborů .doc, .xls)
- mapové produkty nad Základní mapou a základní bází geografických dat ČR ZABAGED; kterou má objednatel k dispozici a zhotoviteli ji ve formátu .shp nebo .dgn
poskytne výhradně pro zpracování předmětu smlouvy

III. Lhůty plnění
1. pracovní verze bodů 1. až 8. čl. II.A smlouvy v rozpracovanosti
2. kompletní plnění v rozsahu bodů 1. až 10. čl. II.A smlouvy

30.6. 2004
30.11.2004

IV. Cena díla, platební podmínky
1. Smluvní strany v souladu s ujednáním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
zhotovitele sjednaly cenu, která činí:
- dle čl. III. bod 1.
- dle čl. III. bod 2.
- celkem
K uvedené ceně díla bude připočtena DPH ve výši platné v době fakturace

a na základě nabídky
Kč
Kč
Kč

2. Do 10 dnů od termínu plnění podle čl. III, na základě protokolu o předání a převzetí potvrzeného
zástupcem objednatele, vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad. Splatnost faktur je do 90 dnů
od prokazatelného doručení faktury objednateli.
3. Faktury musí obsahovat údaje dle §12 odst. 2 zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude mít
jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Při vrácení

faktury musí být uveden důvod vrácení a v tomto případě nemůže zhotovitel uplatnit ujednání o
sankcích při prodlení s úhradou.

V. Podmínky provedení díla
1. Objednatel souhlasí s tím, že práce, jež jsou předmětem plnění této smlouvy, mu mohou být
dodány a tedy i vyfakturovány i před sjednanou dobou plnění.
2. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel
práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací, a
to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV.1.
3. Vlastnictví k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zaplacením sjednané ceny díla.
4. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků poště k přepravě, případně osobním
odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.

VI. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení při
nesplnění dohodnutých termínů ukončení a předání díla z důvodů ležících na jeho straně.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den
prodlení s úhradou faktury.

VII. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že pro vznik této smlouvy je nutná dohoda ve všech jejích článcích.
2. Pokud se vyskytnou skutečnosti vyžadující změnu, upřesnění nebo doplnění smluvních vztahů
mezi účastníky, lze tak uskutečnit formou dodatků ke smlouvě
uzavřených na úrovni
oprávněných zástupců smluvních stran. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní
vztahy mezi účastníky příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě
zhotovitel.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je Zadávací dokumentace objednatele.

za objednatele:

za zhotovitele:

v Ostravě dne

v

Příloha: Zadávací dokumentace

….. dne

