
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 62 

 DNE: 13. 3. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 972/2017/taj 

 

NÁZEV: 
 

Schválení výběru zpracovatele žádosti o dotaci z IROP – výzvy č. 28 

 

ANOTACE:  
V návaznosti na usnesení 915/2017/taj bod 3 bylo provedeno poptávkové řízení na 
zpracovatele žádosti o dotaci popř. administrátora projektu v rozsahu výše uvedeného 
usnesení. Radě je předložen výsledek k rozhodnutí o nejvhodnější nabídce. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje výsledek poptávkového řízení na zpracovatele žádosti o 
dotaci z IROP – výzvy č. 28: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
včetně administrace projektu v případě získání podpory. 
Rada města pověřuje pana starostu podpisem smluv a dokumentů k realizaci projektu další 
elektronizace řízení příspěvkových organizací města v rozsahu provedeného poptávkového 
řízení s firmou Expirit s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha –Nusle, PSČ 140 00. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: tajemník 

 

Předkládá: tajemník 

 

 



 

Název materiálu: Schválení výběru zpracovatele žádosti o dotaci z IROP – výzvy č. 28 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh:  
 
 
Popis 
K provedení usnesení 915/2017/taj bod 3 byla realizována poptávka na zpracovatele a případně 
administrátora projektu z IROP – výzvy č. 28 pro další elektronizaci řízení příspěvkových 
organizací města. Bylo osloveno nebo se přihlásilo 12 firem, z nichž 5 podalo nabídky. Nabídky 
včetně požadovaných referencí a pojištění odpovědnosti firem za škodu jsou v přílohách. 
 
 
 
Geneze případu 
 

1. Usnesení -Ústní zpráva – RM 17.10.2016 - Elektronizace finančního řízení města a jeho 
organizací 

2. Usnesení RM z 16.1.2017:  915/2017/taj -Elektronizace finančního řízení města a jeho 
organizací – návrh opatření ke zlepšení 

 
Návrh řešení 
 
Schválit výsledek poptávkového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci z IROP – výzvy č. 28: 
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II včetně administrace projektu 
v případě získání podpory a pověřit pana starostu podpisem smluv a dokumentů k realizaci 
projektu další elektronizace řízení příspěvkových organizací města v rozsahu provedeného 
poptávkového řízení s firmou Expirit s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha –Nusle, PSČ 140 00. 
 
Varianty návrhu usnesení 

 Dle návrhu radních 
 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji z důvodu nedostatečného odborného a kapacitního vybavení MěÚ zaměstnanci 
realizovat tento rozsáhlý projekt týkající se 12 PO města outsourcingem. 
 
 
Stanoviska  
nejsou 
 



VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL

Název elektronické aukce: Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č.28 a případou administraci projektu

Typ elektronické aukce: RFx - Poptávka (id:1221)

Čas vyhlášení: 10.02.2017 09:30

Čas ukončení: 20.02.2017 09:30

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Počet položek celkem: 2

Počet položek aktivních: 2

Počet položek započítávaných do

celkové sumy:

2

Protokol je platný k: 01.03.2017 08:22:33

Protokol vygenerován v: 01.03.2017 08:22:33

Uchazeč Položek obsazených/celkem Celková nabídka uchazeče Pořadí uchazeče Stav

Expirit, s.r.o. 2/2 93 600.00 1 -

AJL s.r.o 2/2 104 000.00 2 -

First International Company s.r.o. 2/2 139 000.00 3 -

EUNICE CONSULTING a.s. 2/2 147 500.00 4 -

Equica, a.s. 2/2 200 000.00 5 -

CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a.s. 0/2 - neh -

Scenario s.r.o. 0/2 - neh -

ML Strategy s.r.o. 0/2 - neh -

BUSINESS INNOVATION s. r. o. 0/2 - neh -

CYRRUS ADVISORY, a.s. 0/2 - neh -

ACCON GROUP, a.s. 0/2 - neh -

EU Via, a.s. 0/2 - neh -

Smluvní cena: - CZK

Smluvní dodavatel:

Smluvní cena dodatek: - CZK

Nedílnou přílohou tohoto protokolu jsou protokoly o účasti jednotlivých uchazečů.
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

EUNICE CONSULTING a.s.

Název elektronické aukce: Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č.28 a případou administraci projektu

Typ elektronické aukce: RFx - Poptávka (id:1221)

Čas vyhlášení: 10.02.2017 09:30

Čas ukončení: 20.02.2017 09:30

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Účastník: EUNICE CONSULTING a.s. (michal.vrba@eunice.cz), Česká republika, Telefon: 608778843

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 01.03.2017 08:22:33

Protokol vygenerován v: 01.03.2017 08:22:33

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Předkládání nabídek 10.02.17 09:30:00 10:00:00 00:00:00

Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

Zpracování a podání žádosti včetně studie

proveditelnosti projektu

celek 1.00 93 000.00 - - 93 000.00

Úplná administrace projektu (vedení projektu,

monitoring, zavěrečná zpráva a pod.)

celek 1.00 54 500.00 - - 54 500.00

Součet - - 147 500.00
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

First International Company s.r.o.

Název elektronické aukce: Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č.28 a případou administraci projektu

Typ elektronické aukce: RFx - Poptávka (id:1221)

Čas vyhlášení: 10.02.2017 09:30

Čas ukončení: 20.02.2017 09:30

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Účastník: First International Company s.r.o. (fic.andrle@tiscali.cz), Česká republika, Telefon: 608883407

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 01.03.2017 08:22:33

Protokol vygenerován v: 01.03.2017 08:22:33

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Předkládání nabídek 10.02.17 09:30:00 10:00:00 00:00:00

Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

Zpracování a podání žádosti včetně studie

proveditelnosti projektu

celek 1.00 70 000.00 - - 70 000.00

Úplná administrace projektu (vedení projektu,

monitoring, zavěrečná zpráva a pod.)

celek 1.00 69 000.00 - - 69 000.00

Součet - - 139 000.00
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

Equica, a.s.

Název elektronické aukce: Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č.28 a případou administraci projektu

Typ elektronické aukce: RFx - Poptávka (id:1221)

Čas vyhlášení: 10.02.2017 09:30

Čas ukončení: 20.02.2017 09:30

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Účastník: Equica, a.s. (lenka.dosla@equica.cz), Telefon: 281093505

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 01.03.2017 08:22:33

Protokol vygenerován v: 01.03.2017 08:22:33

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Předkládání nabídek 10.02.17 09:30:00 10:00:00 00:00:00

Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

Zpracování a podání žádosti včetně studie

proveditelnosti projektu

celek 1.00 100 000.00 - - 100 000.00

Úplná administrace projektu (vedení projektu,

monitoring, zavěrečná zpráva a pod.)

celek 1.00 100 000.00 - - 100 000.00

Součet - - 200 000.00
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

Expirit, s.r.o.

Název elektronické aukce: Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č.28 a případou administraci projektu

Typ elektronické aukce: RFx - Poptávka (id:1221)

Čas vyhlášení: 10.02.2017 09:30

Čas ukončení: 20.02.2017 09:30

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Účastník: Expirit, s.r.o. (expirit@expirit.cz), Na Pankráci 1062/58, Praha - Nusle, PSČ 140 00, Česká republika

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 01.03.2017 08:22:33

Protokol vygenerován v: 01.03.2017 08:22:33

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Předkládání nabídek 10.02.17 09:30:00 10:00:00 00:00:00

Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

Zpracování a podání žádosti včetně studie

proveditelnosti projektu

celek 1.00 83 800.00 - - 83 800.00

Úplná administrace projektu (vedení projektu,

monitoring, zavěrečná zpráva a pod.)

celek 1.00 9 800.00 - - 9 800.00

Součet - - 93 600.00
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

AJL s.r.o

Název elektronické aukce: Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č.28 a případou administraci projektu

Typ elektronické aukce: RFx - Poptávka (id:1221)

Čas vyhlášení: 10.02.2017 09:30

Čas ukončení: 20.02.2017 09:30

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Jan Havlík, +420 566 688 102, jan.havlik@zdarns.cz

Účastník: AJL s.r.o (zak@ajl.cz), Markova 1965/6    , Velké Meziříčí, PSČ 59401, Česká republika

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 01.03.2017 08:22:33

Protokol vygenerován v: 01.03.2017 08:22:33

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Předkládání nabídek 10.02.17 09:30:00 10:00:00 00:00:00

Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

Zpracování a podání žádosti včetně studie

proveditelnosti projektu

celek 1.00 79 000.00 - - 79 000.00

Úplná administrace projektu (vedení projektu,

monitoring, zavěrečná zpráva a pod.)

celek 1.00 25 000.00 - - 25 000.00

Součet - - 104 000.00

6/13



Poradenství v oblasti plnění projektu z IROP – výzva č. 28 

Seznam referenčních projektů Expirit s.r.o. 

 

 

Čestné prohlášení 

Tímto čestně prohlašuji, že uchazeč splňuje reference požadované v rámci poptávkového 

řízení, vypsaného zadavatelem městem Žďár nad Sázavou dne 10.2.2017 formou „RFx – 

Poptávka“ specifikované níže. 

Seznam významných zakázek 

Tímto čestně prohlašuji, že v uplynulých 3 letech byly uchazečem realizovány níže 

specifikované významné referenční zakázky v návaznosti na zadavatelem stanovených 

podmínek. 

Počet Identifikace objednatele 
 

Název zakázky Místo realizace  
 

Finanční 
objem 
zakázky  
(v Kč bez 
DPH) 

1 Město Břeclav 

Městský úřad Břeclav, nám. 
T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Rozvoj IS MěÚ Břeclav - 
informační systém pro řízení 
příspěvkových organizací 

Břeclav, 

 
6,6 mil. 

     

     

2 Město Valašké Klobouky 
Masarykovo náměstí 189 
766 01 Valašské Klobouky 

Rozvoj informačních systémů 
MěÚ Valašské Klobouky 

Valašské 
Klobouky 

3,005 mil 

     

 Město Hořovice, 
Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice 

Rozvoj informačních systémů 
MěÚ Hořovice 

Hořovice 10, 487 
mil.  

3     

     

 

 

V Olomouci, dne 17.02.2017 

 

Podpis: Mgr. Robert Hromada v.r. 
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Pojistná smlouva

ě.8602900816

pro pojištěnĺ podnikatelských rizik _ TREND 7

Ko o p e ra t iva p o j iš t'ov n a, ä.S., V ae n n a tn s u ra n ce
se sĺdlem Templová 747,110 0't Praha 1, Česká republĺka
l.Ć.: ą7116617, zapsaná v obchodnĺm Ęstříku u Městského soudu v Praze,sp. zn' B 1897
(dále jen''pojistitel'')

Expirit, s.r.o.
JednajícÍ / zastoupená:
David Března, jednatel
ll:27945197
se sídlem: odborů 286, č' or. 12,'ĺ20 00 Praha 2 - Nové Město, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:
Vyloutení z elektronĺcké komunikace: ANo

(dále jen''pojistnÍk'')

uzavírď1í

prostřednĺctvÍm pojiŠt'ovacĺho makléře
INFRAPO, a.s.

Group

a

(dále jen ''pojišt'ovací makléř')

podle zákona ě,. 37ĺ2004 sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen
''smlouva''), která spolu s pojistnými podmĺnkami pojistítele uvedenými v článku i. této smlouvy a přĺlohámi
této smlouvy tvoří nedílný celek.
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CLANEK I.

Úvodnĺ ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištěnĺ uvedené v této pojĺstné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň
pojištěným'

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících
přiloŽených dokumentech :

výpis ze Živnostenského Ęstříku ze dne 2'9'2011.

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně záv
právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmíl

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 600/05 - ZvláŠtnĺ pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za Škodu
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištěnĺ podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedÍlnou součástí této smlouvy a s nimiŽ byl pojistník seznámen přeđ sepsánĺm této
smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 1 5.12.201 1

Konec pojištěnĺ: 1 4.12.2021

Dnem předcházejĺcĺm počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištěnÍ podk
pojĺstné smlouvy č' 8602894357. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlo

clÁľex ll.
Další druhv poiištění

í. PoJ!šTĚNí oDPovĚDNosTl zA ŠKoDU

1.ĺ Základní pojištění
Sjednává se pojištění obecné odpovědnostĺ bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem tinnosti
pojištěného dle čl. l. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 30 000 000 Kč
Spoluúčast 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z tinností), na niŽ se vztahuje pojištěnĺ sjednané touto smlouvou, zahrnuje víĺ
oborů Öi podskupin (dále jen 

',obory 
ěinnosti") _ jako např. obory činnosti Živnosti volné, vztahuje se

pojiŠtění pouze na ty obory ěinnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp' jejĺch přílohách.
Nejsou-li obory ěinnostive smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, kten
pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojiŠtěnĺ.

í.2 Dodatková poiištěnĺ
Sjednává se:



{{, Úrazu nebo nemociz povolání.

omezený limit plnění: 500 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kě

1.3 Územnĺ ptatnost
PojiŠtěníse vztahuje na pojistné události, při nichŽ nastane Škoda naúzemi České republiky

í.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se-k pojištění odpovědnostiza škodu:

í. Pojistné:

Pojištěnĺ odpovědnosti za škodu - základnĺ
Rotnípojistné

Pojištěnĺ odpovědnosti za škodu - dodatková
Roční pojistné

Gelkové roění pojlstné před Úpravou

Sjednává se běŽné pojistné s pojistným obdobím ĺ2 měsĺců.
Sleva za délku pojistného období
Jiná sleva l přiráźka
Saldo přirážek a slev
celkové roční pojistné po úpravě
Pojistné za pojistné obdobĺ

2. Pojistné za pojistné obdobíie splatné vŽdy:
k 15.12.
kaŽdého roku převodnÍm příkazem s připomenutím platby na účet pojĺstitele
PeněŽní ústav: Česká spořitelna a.s.
tíslo úětu: 220038-500 50022
Kfd banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 860290081 6

clÁľĺer v.
Hlášení škodných událostí

odchylně od ěl. Vll. odst' 2, ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu vŠech pojistných událostí pojistné
plněnído výše limitu pojistného plněnÍsjednaného v pojistné smlouvě.

clÁľex lll.
Zv!áštní údaie a uiednání

Pojistník prohlašuje, Že uzavřels pojišťovacím makléřem lNFRAPO, a.s. smlouvu na jejímŽ zákhdě
pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou ěinnost v pojiŠťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu
této smlouvy.

clÁľex ľ.
Údaie o poiistném

27 304 Kč,

900 Kě

28204Kć,

-5%
-25 %

-30 %

19742Ké,
19742Kć,

í. Hlášení škodných událostí.
Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbyteÖného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo
faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance 6roup
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cENTRUM zÁrRzrulcxÉ poopoRy
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

- clÁľex u.
Závěrečná ustanovení

í. Pojistník prohlašuje, že:
a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpe

jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,

b) vŠechny Údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídajÍ skutečnosti, a bere na vědomĺ,.
povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbyteěného odkladu oznámit vŠechny případn

v těchto Údajích,
c) úplně a pravdivě odpověděl na pĺsemné dotazy pojistitele týkajÍcĺ se sjednávaného pojiště

vědom povinnosti v průběhu trvání pojiŠtěnĺ bez zbyteěného odkladu pojistiteli oznámit všĺ
případné změny v těchto ÚdajÍch'

d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením $ 65 a násl. zäkona č. 3712004 sb
pojistné smlouvě, a dále Že byl informován o rozsahu a úěelu zpracováníjeho osobnĺch úĺ
právu přístupu k nim v souladu s ustanovenĺm $ 1 1, 12 a21 zäkona č. 101/2000 Sb., o oc
osobnĺch údajů,

e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojĺstitele, které
nedílnou součást této pojistné smlouvy,

Đ bere na vědomĺ, Že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v
pojistné smlouvě budou pouŽiý u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vzta

g) souhlasíse zpracovánĺm všech poskytnutých osobnĺch údajů pro zasílánĺobchodních a rĺ
sdělení pojistitele a nabĺdky sluŽeb členů pojišťovací skupiny Vienna lnsurance Group a F
skupiny teské spořĺtelny, a.s., na uvedené kontaktnĺ Údaje, vÖetně prostředků elektronĺck
komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrŽí í stejnopis, pojistitel obdźí 1 s

pojištbvací makléř obdrŽÍ 1 stejnopis.

3. Tato smlouva obsahuje přĺlohy: Výpis ze Živnostenského rejstřĺku a plná moc.

Za poiistníka: explrit

V dne 31.10.2o11 
lČ

na, jednatel

Za pojistitele:

V Olomoucidne 31 .10.2011

EXptRtT s.r.o.
279 45L 97 www.expirit.cz

odborů 286/72'
0 00 Praha z - ĺrlóvé Město

tt ).,
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Statutární orgán společnosti AJL, s.r.o. čestně prohlašuje, že u následujících zákazníků byly 
realizovány 3 obdobné významné zakázky pro veřejnou správu v průběhu posledních 3 let. 

 

Identifikační údaj objednatele: 
Město Kuřim 
Jungmannova 968/75; 66434 Kuřim 
IČ: 00281964 

Specifikace poskytnutých služeb: 
Zpracování studie proveditelnosti a vyhotovení žádosti 
o dotaci ze strukturálních fondů EU. Zajištění zadávacího 
řízení. 

Rozsah poskytnutých služeb:  

a) Zpracování studie proveditelnosti "Konsolidace IT 
a nové služby TC ORP Kuřim" a žádosti o dotaci ze 
strukturálních fondů EU. Výzva č. 22 v rámci 
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, 
oblast podpory 2.1: Zavádění ICT v územní veřejné 
správě. 

b) Provedení a zajištění přípravy, realizace a ukončení 
zadávacího řízení na akci "Konsolidace IT a nové služby 
TC ORP Kuřim" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění. 

 
Náklady: 4 023 830,- Kč bez DPH 

Cena poskytnutých služeb bez DPH: a) 59.000,- Kč 
b) 72.000,- Kč 

Doba realizace: a) 4/2014 – 6/2014 
b) 2/2015 – 8/2015 

Kontaktní osoba objednatele, u které 
bude možné poskytnutí služeb ověřit: 

Marek Svoboda, vedoucí oddělení informatiky 
Tel: 541 422 327 

 

 

Identifikační údaj objednatele: 
Město Šumperk 
nám. Míru 364/1; 78701 Šumperk  
IČ: 00303461 

Specifikace poskytnutých služeb: 
Zpracování studie proveditelnosti a vyhotovení žádosti 
o dotaci ze strukturálních fondů EU. Zajištění zadávacího 
řízení. 

Rozsah poskytnutých služeb:  

a) Zpracování studie proveditelnosti "Konsolidace IT 
a nové služby TC ORP Šumperk" a žádosti o dotaci ze 
strukturálních fondů EU. Výzva č. 22 v rámci 
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, 
oblast podpory 2.1: Zavádění ICT v územní veřejné 
správě. 

b) Provedení a zajištění přípravy, realizace a ukončení 
zadávacího řízení na akci "Konsolidace IT a nové služby 
TC ORP Šumperk" v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

 
Náklady: 6 083 454,- Kč bez DPH 

Cena poskytnutých služeb bez DPH: a) 110.000,- Kč 
b) 78.000,- Kč 

Doba realizace: a) 3/2014 – 6/2014 
b) 10/2014 – 5/2015 

Kontaktní osoba objednatele, u které 
bude možné poskytnutí služeb ověřit: 

Ing. Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky 
Tel: 583 388 913 

 

 



 

Identifikační údaj objednatele: 
Město Hořovice 
Palackého nám. 2; 268 01 Hořovice 
IČ: 00233242 

Specifikace poskytnutých služeb: 
Zpracování studie proveditelnosti a vyhotovení žádosti 
o dotaci ze strukturálních fondů EU. Zajištění zadávacího 
řízení. 

Rozsah poskytnutých služeb:  

a) Zpracování studie proveditelnosti "Konsolidace IT 
a nové služby TC ORP Hořovice"a žádosti o dotaci ze 
strukturálních fondů EU. Výzva č. 22 v rámci 
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, 
oblast podpory 2.1: Zavádění ICT v územní veřejné 
správě. 

b) Provedení a zajištění přípravy, realizace a ukončení 
zadávacího řízení na akci "Konsolidace IT a nové služby 
TC ORP Hořovice" v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

 
Náklady: 6 672 490,- Kč bez DPH 

Cena poskytnutých služeb bez DPH: a) 119.000,- Kč 
b) 81.000,- Kč 

Doba realizace: a) 4/2014 – 9/2014 
b) 10/2014 – 6/2015 

Kontaktní osoba objednatele, u které 
bude možné poskytnutí služeb ověřit: 

Mgr. Helena Plecitá, projektová manažerka 
Tel: 311 545 380 

 
 

 

 

Ing. Jiří Žák, jednatel společnosti AJL, s.r.o. 
 



.A
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Poiistná smlouva

č.8602976485

pro pojtštění podntkatelských ri.ztk - TREND 14

K  o  o  p  e  r a  t i v a  p  o  i  i š  t o  v n  a  '  a .  s . ,  V i  e  n  n  a  I  n  s  u  r a  n  €  e  G  r o  u  p

se sídlem Pobřežní aas/zt,186 oo Praha 8, Česká republi.ka

IČ: 47L766L7, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dáie jen'.poji.sti'te['')

a

AlL,s.r.o.

Zastouoená:

Ins' ]tří Žák, iednatet
IČo:26933179
se sídlem / bvdttštěm: Třebtčská ].678, č. or. 60, 594 0]- Ve|'ké Mezi.řtčí, Česká republtka
Korespondenčnt adresa: Markova 1965, č. or' 6, 594 01 vELKÉ mEZIŘÍČÍ, Česká republi.ka

e-mat[: zak@ajl..cz

(dá[e 1en''pojtstník'')

uzavíraií

pod[e zákona č.89l2ol2 Sb., občanský zákontk, v platném zněnt, tuto poitstnou smlouvu (dá|'e ien '.sm[ouva''),
která spolu s poji'stnými. podmínkami. poji'stitele uvedenýmt v č[ánku ].. této smlouvy a přílohami' této smlouvy
tvoří nedílný ce[ek.
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ČlÁHex r
úvodní ustanovení

1 Poji 'stník je zároveň poji 'štěným.

2. Předmět činnosti. pojištěného ke dnt uzavření této smlouvy ie vymezen v následuiících při1ožených
dokumentech:

výptsu z obchodního rejstříku pod č' 1' oddtlC,vložka čžčřě ze dne 28.6.2004

3. Pro poiištění siednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy vplatném znění, ustanovení poii,stné smlouvy a následuiící poiistné podmínky:

P.L@h|. Všeobecné pojistné podmínkv pro poiištění maietku a odpovědnosti,
zsu - soolt4. Zvláštní smluvní uiednání k poiištění odpovědnosti za úimu
a dále:
P.6oolLL - Zvláštní poji'stné podmínky pro poiištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání poiištění
Počátek poitštění: 18.3.2014

Poli.štění se sjednává na dobu jednoho pojtstného roku. Pojtštění se prodlužuje o další poitstný rok, pokud
některá ze smLuvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně neipozděit šest týdnů před upivnutímpříslušného pojtstného roku, že na dalším trvání poii.štění nemá záiem' V případě nedojržení ir'rotu óródoručentsděLeníuvedenévpředchozívětěpojtštění zantká až ke konct následujíctho poj i .stného roku, 'pro
který ie tato lhůta dodržena.
Poitštění však zanikne neipozděii kL7.3.2024 po tomto dni iiž k prodloužení poiištění nedochází.

čúHsr z.
Další druhy pojištění

1. PotIšTĚNÍ oDPoVĚDNosTI zA ÚlMu

1.1 Zák|'adní poiištění
Pojtštění se vztahuje na povi.nnost nahradtt újmu s vri 'jtmkou újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po
předání.

Poji.štění se vztahuie na p.ovtnnost nahradtt újmu způsobenou V souvtslostt s předmětem či.nnostt poji.štěného
vymezeného v č|'. 1. odst. 2.

Ltmtt pojtstného p[něn* 5 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud č.i.nnost (některá z či.nností), na ni.ž se vztahuje poitštění siednané touto smlouvou, zahrnuie více oborů čt
podskuptn (dá|.e ien ,'oborv či.nnosti..) - jako např' oborv čtnnosti. žtvnosti. vo[né, vztahuje se pojtštění pouze na ty
oborv čtnnosti., které jsou vÝslovně uvedenv ve smlouvě, resp. ieiích pří|'ohách. Nejsou.lt oborv čtnnosti ve
smlouvě výslovně uvedenv, vztahuie se poiištění na tv obory či'nnosti ', které má poji.štěný uvedeny v příslušném
rejstřiku, regtstru nebo ji 'né veřejné evtdenct ke dnt sjednání pojtštění.

Hlavní činnosti poiištěného.

Za hlavní čtnnosti. se považují či.nnosti. s nejvyšštm podílem na ročních příjmech pojtštěného:

. poradce, zna[ec, tlumočník - kancelář

. činnost účetntch poradců, vedení účetntctví
- poskytování SW, poradenství v oblastt SW a HW
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Pjedookladem plnění poitsti'tele ie současné splněnt následuiících podmínek:
a) rijma bvla-způsobena v souvislostt s čtnnosti, která spadá J" pi"aiet" čtnnosti. pojtštěného vymezeného v čL1. odst. 2,
b) poii'štěný ie v době vzni.ku škodné událostt oprávněn k provozování přístušné čtnnosti. na záktadě obecně
. závaznÝch právních předptsů,

c) odpovědnost za úimu způsobenou V souvtslosti' s přfulušnou či'nností není z poii'štění vyloučena toutopoji'stnou smlouvou, pojtstnými' podmínkamt nebo zvláštnímt ujednánímt uit'r'uit.i'i '. t póitstÉ"i. 
-----

L2 územní platnost

Pojtštění se sjednává s územní platností: územ{ České repub|.tky'

čt.Áner r.
Zvláštní údaie a uiednání

Pokud ie věc umětecké, hi'stortcké nebo sběratelské hodnotv současně cenným předmětem, musí b,Ít uložena azabezpečena tak, abv toto zabezpečení mtntmálně odpovídalo předepsanému zposouu i.úóip"e"nt cennýchpředmětů vypt'ývaiícímu z pojtstných podmínek upravujících způsoby zabezpď.;;i. 
--
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čúHer a.
údaje o pojistném

Poiistné:

Pojištění odpovědnosti za úimu . základní

Ročnt pojtstné

Celkové roční poiistné před úpravou .........'.....'
Siednává se běžné poitstné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Steva za délku poiistného období
ltná sleva l přirážka
Cetkem sleva / přirážka
Celkové roční poiistné po úpravě
Poii.stné za pojtstné období

2 708 Kč

2 708 Kč

-5 o/o

-2Oo/o

-25o/o

2 031 Kč
2 031 Kč

2.

Poii'stné za poiistné období ie splatné vždy:
k 18 03.
každého roku převodním příkazem s přtpomenutím platby na účet poji.stttele.
Peněžnt ústav: Ceská spořttelna a.s.
Čís|.o účtu: 2226222
Kód banky:0800
Konstantní symboL 3558
Varta bi.[ní symbo[: 8602976485

čúnrr s.
Hlášení škodných udátostí

Vzntk škodné událostt h|.ásí poitstník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperattva ,.Poiišťovna, a.s., Vi'enna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
Centrálnt oodate[na
Brněnská 534
664 42 Modři'ce
TeL:841 105 105
www.koop.cz

čLÁNer s.
Prohtášení poii'stníka

Poj.i.stník potvrzuje, že před uzavřením pojtstné smlouvy převzal v Li 'sttnné nebo, s jeho souhlasem, v jtné
textové podobě (např. na trvalém nostčt dat) Informace pro zájemce o poji 'štění a seznámi'l se s ni'mt.
Poji 'stník st je vědom, že se jedná o důležtté i.nformace, které mu napomohou porozumět podmínkám
sjednávaného pojtštění, obsahují upozornění na důLežtté aspekty pojtštění t významná ustanovení pojtstných
podmínek.

Poji.stník dále potvrzuje, že před uzavřentm poji.stné smlouvy převzal v ttsttnné nebo ji.né textové podobě
(např' na trvalém nosi.čt dat) dokumenty uvedené v čL. 1 odst. 3) smlouvy a seznámtl se s ntmi'. Poji.stník si. je
vědom, že tyto dokumenty tvoří nedíLnou součást poji.stné smlouvy a upravuií rozsah pojtštění, jeho omezení
(včetně vý[uk), práva a povi.nnosti' účastníků pojtštění a následky jejtch porušení a dalšt podminky poji.štění a
pojtstník je jtmt vázán steině jako poj.i.stnou smLouvou'
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3 Poji.stnik prohlašuje, že má poji.stný zájem na pojištění pojtštěného, pokud je osobou od něiodltšnou.

ó Po;rstník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/byd|.tště čt sídla a kontakty elektroni.cké komuni'kace
uvedené v této poji.stné smlouvě isou aktuální, a souhlasi, aby tyto údaje by|'y v případě jejich rozporu s
;r'nýmt Údait uvedenýmt v dříve uzavřených poji.stných smlouvách, ve kterých je poji.stníkem nebo pojtštěným,
využivány t pro účely takových pojtstných smLuv. S timto postupem pojtstník souhlasí i. pro případ, kdy
pojrstiteLt oznámí změnu adresy trvaLého pobytu/bydl' i.ště čt sid[a nebo kontaktů elektrontcké komuni.kace v
době trvání této pojtstné smLouvy.

5 Poji.stník souhlasí, aby pojtsti.tel předával jeho osobní údaje čLenům pojtšťovací skuptny Vtenna Insurance
Group a Ftnanční skuptny České spořltelny, a.s. (dá[e jen .'spřízněné osoby''). Poji 'stník dá[e souhlasí, aby
poji.stttel t spři 'zněné osoby použivalt jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektrontckou komuntkaci., za
Účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabtdky služeb'

6. Poji.stntk prohlašuje, že věct nebo jtné hodnoty pojistného zájmu pojtštěné touto poji 'stnou smlouvou nejsou
k datu uzavřeni smlouvy pojtštěny proti. stejným nebezpečím u jtného poji.stttele, pokud nent v článku
Zv[áštnt údaje a ujednání'' této smlouvy výslovně uvedeno ji 'nak.

čúner z.
Závěrečná ustanovení

1 Návrh poji.stttele na uzavření pojtstné smlouvy (dále jen ,.nabídka'') musí být poji.stníkem přijat ve lhůtě
stanovené pojistttelem, a není-lt taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky
pojtstníkovi. odpověd's dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její při ' jetí, a to ani. v případě,
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojtstná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Poji 'stník obdrží 1 stejnopts, pojtsti 'tel st ponechá 1
stejnoprs.

Pojtstná smlouva uzavřena dne: 1-7.3.2014
Jméno, příjmení/ název zástupce poji 'stttele (ztskate[e): Hugo Požár
zaměstnanec poji'sttteLe
Získatelské čís[o: 5656
Telefonní čisLo: 602733653
Ematt: hpozar@koop.cz 7

Podpts zástupce poji.sti.tele (získate[e) Podpts pojtstníka
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Zvláštni smluvní ujednání k poiištění odpovědnosti ' za úimu zsu-50oÁ4

Tato zvlaštnÍ smluvní ujednání (dá[e 1en 
' 'ZSU'.) jsou nedílnou součástí poji.stné smlouvy.

V přrpadě Že ;e jakékolt ustanoveni těchto ZSU v rozporu s ustanovenÍm poji 'stné smlouvy, má přednost
písLušne ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou.li. ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí
ustanoveni  po;r .stné smlouvy i '  ZSU zároveň.
V pípadě že ;e lakékolt ustanoveni pojístných podmtnek vztahujtcích se k pojtštěnt odpovědnostt za újmu v
rozpo('- s ustanovením těchto ZSU, má přednost přtslušné ustanovení ZSU. Nejsou.Li. ustanovení pojtstných
podminek a ZSU v rozporu, platt ustanovení pojtstných podmínek a ZSU zároveň.

článek t
Další v'ýtuky z pojištění

VedLe vyLuk vyp|'ývajíctch z příslušných ustanovení poji.stných podmtnek a poji.stné smlouvy se pojtštění
nevzta|.uJe na povi'nnost nahradi.t újmu způsobenou v souytslosti s:
a) prcvozovánim tržni.c a stánkovým prodejem v tržntctch,
c) pr.ovozovánim zastaváren, heren, non.stop pohosttnských zařízent (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motortsti 'ckého sportu, patntballových střelni.c, bobových a motokárových

drah, vozítek setway' lanových parků, bungee jumpi'ngu, zorbtngu, potápění, parasai.Ltngu, swooptngu,
surftngu, rafti.ngu, canyoni.ngu a obdobných aktivi.t,

d) provozováním a pořádáním ci.rkusových představení, poutt a pouťových atrakcí, zábavnich parků,
e) pořádánim tanečntch zábav a di'skoték pro více než 500 návštěvníků,
f)  člnnost i  kaskadérů,
g) provozováním činnosti, při ' které je porušována tntegrita ltdské kůže,
h) ochranou majetku a osob a službam.i. soukromých detekt.i.vů,
i) čtnností agentury práce,
j) směnárenskou či.nností,
k) horntckou či.nností a či.nností prováděnou horntckým způsobem, ražbou tune|ů a štol,
[) výrobou, opravamt, úpravamt' přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním

zbraní a bezpečnostního matertá [u.

článek 2
Datší výluky z poiištění odpovědnostt za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vypl'ivajtctch z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a poji'stných podmínek se poji'štění
odpovědnostt za újmu způsobenou vadou vyrobku a Vadou práce po předání nevztahuje na povi.nnost nahradtt
újmu způsobenou v souvtslostí s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analyti 'cké, testovací, poradenské, konzuLtační, účetní, p[ánovací, výzkumné,

přek[adate|'ské a jakéko[i. duševni tvůrčí či'nnostt,
b) výs|'edky zkušební, kontrolní a revtznt či.nnostt, s výji.mkou zkoušek, kontrol a revi.zí elektrtckých, plynových,

hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápěnt nebo chLazení,
c) zastupovánim, zprostředkovate[skou či.nnostt, správou majetku a jtných ftnančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a i.nformací,
e) poskytovánim techni.ckých s|'užeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZs, EPS),
f) obchodem s [éči'vy, s výjtmkou obchodu s volně prodejnými. |.éči.vými' přtpravky mtmo lékárny,
g) poskytováním zdravotní a veteri'nární péče,
h) provozovántm fit center a solártí, poskytováním kosmeti'ckých, masérských, rekondtčních a regeneračních

služeb a služeb trenérů,
t) prováděním geologtckých prací,
i) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distrtbucí a prodejem elektrické energi'e, plynu, tepla apod.,
k) obchodem s erotickým zbožím.

článek 3
Poiištění odpovědnosti z provozu pracovních stroiů

]-) Poji.štění se vztahuje i. na povi.nnost pojtštěného nahradi.t újmu způsobenou V souvi.slosti ' s vlastnictvím nebo
provozem motorového vozi.dla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem či.nnostt
pracovního stroje (odchylně od č[. 2 odst. 1) písm. b) zpp P.600/]-4).
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|o nahradtt  újmu, pokud:
' mohlo být ,.uplatněno právo na plnění z poji.štění
;pěch pojÍštěného ji.nou poji.stnou smlolvou (,"iÁ,éi" i
benou provozem vozi.dta), nebo
t pojtštěnt odpovědnostl.za újmu způsobenou provozem
temohLo být uplatněno z důvodu. že:'tt,

' vtijtmku z povtnného poji.štění odpovědnostt za újmu

komuni.kaci., na které bylo toto voztdlo provozováno v

loučena z povtnného pojištění odpovědnosti. za újmu

čtanek l
Rozsah poiištění ve vztahu k vyimenovaným případům odpovědnosti, za úimu

sl.osti. s:
ri' a přípravky, stlačenými. nebo zkapalněnými' plyny

zvodem vody; výluka vyplývající z č[. 2 odst. i- písm. r)

l akcí, pořádáním sportovních akct, organi.zováním

ni.tu pojtstného ptněnt pro poji'štěnt odpovědnosti. za

ť,ftilllf 
roku v rámct li'mttu poji.stného p|.nění siedr|aÍ.?:'Tlj,.'1ffixilJi.'..JjY.loJ",,!,ox,],?i .';il*"

ýrobku a vadou práce po předání v souvtslostt s:
nt motorovými. dopravními. prostředky, včetně iejtch

:ích, t[akouých nebo zdvi'hacích zařízení a zařízení

ečujtctch o zvířata'
nttu poji 'stného p[něni pro pojtštění odpovědnosti. za
:h poji.stných událostt nastalých v průběhu jednoho

miflilf 
roku v rámci. [i.mi'tu poji.stného plnění sjednanoho plo základni p"ŇtJ"i-"apou!a*,ti ,:;7;;;
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.A
Kooperativa
v|ENNA INsURÁNcE GRoUP

l ililJ]r|ltil !]tulil|Jiltutrlilil llil|Jilrlllll till
Upozornění poiistttele podle s 2789 zákona č.89l2oí-2 Sb., občanského zákoníku

1. POIISTITEL
Kooperat i .Va poi ištovna'  a s t . ienna
u  Měs t s kého  soudu  v  P ra ze ,  oddÍ[  B '

Insurance Group, se sídlem Pobřežní 66s/2l,786 00 Praha s, lČo: +ztr66t7,zapsaná v obchodním rejstříku
v[ožka 1897 (date ien ,,Kooperati'va.,)

2. osoBA zAsTuPutÍcÍ poltsrrreu
Zaměstnanec Kooperativy:

Příimení a jméno:

Získate[ské čís[o:
Požár Hugo
5656

3. zÁlEMcE o PolIŠTĚNÍ (DÁLE lEN "KuENT)
Přijmení, jméno, ti'tu[ / obchodní firma (název):

Bvdltště / síd[o:
Datum nar  / IČo:
t e L :

t-mat[:

AlL,s.r.o.
Třebíčská 1678, č. or.60, 594 01 Vel.ké Meáříčí
26933t79

zak@ail.cz

4. PoZADAVKYA PoTŘEBY KuENTA TýKAlÍcÍ sE PoIIŠTENÍ
41 Kltent má zájem o po1i.štěni:

viz příloha č. 1

4 2 Bl'úši spectftkace požadavků kli'enta:

vi,z příloha č' 1

5. DoPoRučENÍ PRo KLIENTA
5 1 Poji'štění, které ;e kli'entovi nabízeno:
5 2 DŮvody, proč je toto poji'štění kltentovi' nabízeno

Poiištění podnikatelských ňzik TREND 14
Nejlépe odpov(dá požadavkům a potřebám klienta.

6. uPozoRNĚHÍ po|rsrrrele
Kooperati'va timto ve smyslu $ 2789 zákona č 89/2012 Sb , občanského zákoniku, upozorňuje kltenta na nás[. nesrovnalosti' meá jeho požadavky a
nabízeným pojištěnim Kli.ent si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním poji.štění tak, jak je mu nabúeno v pojistné smlouvě
č: (tato kolonka se vyplňuje pouze v přtpadě, Že takové nesrovnalosti skutečně jsou)

Přehled a důvody nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným poiištěním:

Kli.ent svým podptsem potvrzuje' že
- před podptsem tohoto formuláře se seznám.i.l s jeho obsahem,
- obsah tohoto formuláře odpovídá sdělení kli'enta i zástupce pojistitelerz
- převza[ jedno vyhotovení tohoto formuláře včetně přilohy č' 1 Kalkuhte poitštění podni.katelských rtzi'k TREND ].4

Dne: 17 03 2014

Určeno k pojistné smlouvě č: 8602976485

podpts kli.enta



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Obchodní firma: First International Company s.r.o. 

Sídlo: Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto 

IČ: 25294547 

Zastoupený: Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA 

 

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB: 

 

Společnost: Obec Zámrsk 

Adresa: Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk 

IČO: 00279811 

Název záměru: Kanalizace Zámrsk - Janovičky 

OP: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 54 071 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 40 456 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 10/2014 – 2/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): Zuzana Tvrzníková – starosta obce, +420 465 481 221, 

zamrsk@tiscali.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Obec Slepotice 

Adresa: Slepotice 101, 530 02 Pardubice 

IČO: 000274259 

Název záměru: Dům s pečovatelskou službou 5 bytů 

OP: MMR Sociální bydlení 2016 

Výše záměru v tis. CZK: 8.000.000,-Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 5 x 600.000,-Kč 3.000.000,-Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 1-12/2017  

Kontakt (jméno, tel. email): Jana Bořková, 734 620 983 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Žádost o dotaci 

- Studie, záměr 

 

Společnost: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Adresa: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava  

IČO:  61974757 

Název záměru:  Odbavení cestujících ve vozidlech MHD v DPO prostřednictvím 

bezkontaktních bankovních platebních karet 

OP: Integrovaný regionální operační program ( IROP) 

Výše záměru v tis. CZK: 13.529 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 11.500 tis. Kč dotace 85% 

Realizace od/do  (MM, RR) 04/2016 -05/2016 

Kontakt (jméno, tel. email):  Vedoucí odboru investic Ing. P. Štok, 597401040, pstok@dpo.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

- Poradenství dotacích 

- Studie proveditelnosti dle IROP 

- Žádost o dotaci včetně kompletace s přílohami 

- CBA analýza 

mailto:pstok@dpo.cz


 
 

 

Společnost: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky 

Adresa: Masarykova 197, Kutná Hora 

IČO: 61924059 

Název záměru: SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen 

OP: Integrovaný regionální operační program (IROP) 

SC: 2.4, výzva č. 33 

Výše záměru v tis. CZK: 19.000.000,- Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 16.150.000,- Kč dotace 85% 

Realizace od/do  (MM, RR) 09/2016 -10/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. Zbyněk Vala, zástupce ředitele 

tel.: 605832611, vala@vos-kh.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství dotacích 

- Studie proveditelnosti  

- Žádost o dotaci včetně kompletace s přílohami dle IROP  

- CBA analýza 

 

 

Společnost: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, 

příspěvková organizace 

Adresa: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče 

IČO: 16366474 

Název záměru: Malířské centrum 

OP: Integrovaný regionální operační program ( IROP) 

SC: 2.4, výzva č. 32 

Výše záměru v tis. CZK: 25.000.000,- Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 21.250.000,- Kč dotace 85% 

Realizace od/do  (MM, RR) 05/2016 -08/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy 

tel.: 518 389 107, hrabal@sou-hustopece.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství dotacích 

- Studie proveditelnosti dle IROP pro JMK 

- Žádost o dotaci včetně kompletace s přílohami pro JMK 

- CBA analýza 

 

Společnost: Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalemského, z.s. 

Adresa: Vodičkova 20, 110 00 Praha 

IČO: 26543974 

Název záměru: Pomoc Sýrii – elektrogenerátory Sýrie 

OP: MZV ,,Humanitární pomoc ČR“ 

Výše záměru v tis. CZK: 2,8 mil. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 90% tj. 2,5 mil. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 09/2016 do 12/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): David Miřejovský, velkobailiv,   www.st-lazarus.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství v dotacích státního rozpočtu 

- Žádost o dotaci včetně studie ,,matice logického rámce“ 

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2006 Sb. ZVZ 

- Administrace procesů 

 

 

 

 

mailto:vala@vos-kh.cz
mailto:hrabal@sou-hustopece.cz
http://www.st-lazarus.cz/


 
 

Společnost:  SVJ Hlaváčkova 11-13 

Adresa: Hlaváčkova 25295/11 a 259/13, 612 00 Brno 

IČO: 26269104 

Název záměru: Snížení energetické náročnosti bytového domu Hlaváčková 11-13, 

Brno 

OP: Integrovaný regionální operační program ( IROP) 

37. výzva, SC: 2.5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

Výše záměru v tis. CZK: 5.000.000,- Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: dotace 40% 

Realizace od/do  (MM, RR) 04/2016 -08/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. Jana Bělochová belochova@volny.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství dotacích 

- Studie proveditelnosti dle IROP  

- Žádost o dotaci včetně kompletace s přílohami  

- Stav rozpracováno 

 

 

 

Společnost: Město Železný Brod 

Adresa: Náměstí 3. května 1, Železný Brod 

IČO: 27255530 

Název záměru: BRKO I (Biologicky rozložitelný komunální odpad) 

OP: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 505 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 454 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 20.08.2014 – 10.11.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Martin Řehák, +420 774 317 020, m.rehak@zelebrot.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

 

Společnost: Město Železný Brod 

Adresa: Náměstí 3. května 1, Železný Brod 

IČO: 27255530 

Název záměru: Brko II (Biologicky rozložitelný komunální odpad) 

OP: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 1 341 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 1 207 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 2.6.2015 – 15.9.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Martin Řehák, +420 774 317 020, m.rehak@zelebrot.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

mailto:belochova@volny.cz


 

 akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Římskokatolická farnost Zámrsk 

Adresa: Forestrova 161, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO: 64243486 

Název záměru: Oprava kostela a márnice ve Slatině 

Operační program: OperProgram rozvoje venkova ČR 2007-2013 

Výše záměru v tis. CZK: 7,2 mil. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 6.48 mil. Kč  90% dotace 

Realizace od/do  (MM, RR) 02/2013 – 12/2014 

Kontakt (jméno, tel. email): Mgr. Pavel Mistr, 728 185 336,  rkfvyto@tiscali.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Výběrové řízením dle Zákona 137/2006 Sb. o veř. zakázkách 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Město Železný Brod 

Adresa: Náměstí 3. května 1, Železný Brod 

IČO: 27255530 

Název záměru: Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě 

Operační program: Operační program životní prostředí 2017-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 5 219 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 4 697 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 06.2014 / 09.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Martin Řehák, +420 774 317 020, m.rehak@zelebrot.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

Společnost: TJ. Sokol Klášterec nad Orlicí 

Adresa: Klášterec nad Orlicí 34, 561 82 

IČO: 61234699 

Název záměru: Zateplení sokolovny Klášterec nad Orlicí 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 5 350 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 4 598 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 8/2014 – 3/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. Jindřich Kalous – starosta TJ. Sokol, sokolklasterec@centrum.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

mailto:rkfvyto@tiscali.cz


 

 akce, závěrečná monitorovací zpráva. 

 

 

Společnost: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 

Adresa: K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 

IČO: 49286242 

Název záměru: Snížení emisí TZL pískového hospodářství BASF Chrudim 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 5.000 tis. CZK 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 4.800 tis. CZK 

Realizace od/do  (MM, RR)  03/2013 – 05/2014 

Kontakt (jméno, tel. email):  Ing. Petr Pospíšil výrobní ředitel, petr.pospisil@basf.com  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016Sb. 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 

Adresa: K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 

IČO: 49286242 

Název záměru: Snížení emisí TZL v areálu společnosti BASF Chrudim 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 3.000 tis. CZK 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 2.500  tis. CZK 

Realizace od/do  (MM, RR)  03/2013 – 05/2014 

Kontakt (jméno, tel. email):  Ing. Petr Pospíšil výrobní ředitel, petr.pospisil@basf.com  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016Sb. 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion 

Adresa: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové 

IČO: 26520982 

Název záměru: Zateplení MŠ a ZŠ Sion v Hradci Králové 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 3.629 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 3.050 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 1/2014 – 03/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. Libor Kuneš, 495270485 libor.kunes@sion.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky OPŽP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

mailto:petr.pospisil@basf.com
mailto:petr.pospisil@basf.com
mailto:libor.kunes@sion.cz


 
 

Společnost: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní 

jídelna, Králíky 5 května 383 

Adresa: 5 Května 383, 56169 Králíky 

IČO: 49314904 

Název záměru: Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva – 

část 2 ,,Dlouhodobý pobyt“ 

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Výše záměru v tis. CZK: 3.468 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 3.468 tis. Kč  100% 

Realizace od/do  (MM, RR) 9/2013 – 3400 dnů 

Kontakt (jméno, tel. email): Mgr. Drahoslava Horsáková, horsakova.reditelka@orlicko.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Konzultace k Rámcové smlouvě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016 Sb. 

 

 

 

 

 

Společnost: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní 

jídelna, Králíky 5 května 383 

Adresa: 5 Května 383, 56169 Králíky 

IČO: 49314904 

Název záměru: Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva – 

část 2 ,,Krizový pobyt“ 

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Výše záměru v tis. CZK: 4.950 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 4.950 tis. Kč  100% 

Realizace od/do  (MM, RR) 9/2013 – 4500 dnů 

Kontakt (jméno, tel. email): Mgr. Drahoslava Horsáková, horsakova.reditelka@orlicko.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Konzultace k Rámcové smlouvě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016 Sb. 

 

 

Společnost: Město Železný Brod 

Adresa: Náměstí 3. května 1, Železný Brod 

IČO: 27255530 

Název záměru: Snížení energetické náročnosti kulturního domu Jirkov v Železném 

Brodu - Město Železný Brod 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 3 841 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 3 841 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 10/2014 – 03/2016 

Kontakt (jméno, tel. email): Mgr. Martin Řehák, m.rehak@zelbrod.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016Sb. 

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

mailto:horsakova.reditelka@orlicko.cz
mailto:horsakova.reditelka@orlicko.cz


 

Společnost: PLAST komplet s.r.o. 

Adresa: Jiráskova 1270, 530 02 Pardubice I, Zelené Předměstí 

IČO: 27503097 

Název záměru: Mobilní drtící linka 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 2 600 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 1 560 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 1/2014 – 12/2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Pavel Rauš, + 420 775 577 612, plastkomplet@seznam.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016 Sb. 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

 

Společnost: PLAST komplet s.r.o. 

Adresa: Jiráskova 1270, 530 02 Pardubice I, Zelené Předměstí 

IČO: 27503097 

Název záměru: Regranulační linka -  PLAST komplet s.r.o. 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 5 000 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 4 032 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 1/2014 – 12/2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Pavel Rauš, + 420 775 577 612, plastkomplet@seznam.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016 Sb. 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

Společnost: Agile s.r.o. 

Adresa: Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí 

IČO: 15030741 

Název záměru: Depolymeralizační linka AGILE, spol. s r.o. 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 212 499 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 90 312  tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR)  

Kontakt (jméno, tel. email): Milan Škorpil, +420 602 159 901 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

 

 

 

mailto:plastkomplet@seznam.cz
mailto:plastkomplet@seznam.cz


 

Společnost: AHV ekologický servis s.r.o. 

Adresa: Saturnova 1209/25, 104 00 Praha 

IČO: 26741172 

Název záměru: Nákup recyklační linky 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 5 650 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 5 085 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 12/2013 – 1/2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Martina Vošahlíková, +420 602 564 211, martina.vosahlikova@ahv.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016 Sb. 

 

Společnost: Ecocycle s.r.o. 

Adresa: Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 03491099 

Název záměru: Linka na zpracování plastového odpadu 

Operační program: Operační program životní prostředí 2007-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 6 170 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 5 558 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) Dělala se jen žádost 

Kontakt (jméno, tel. email): Bc. Pavla Kvapilová, +420 608 074 363, ecocycle@email.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

 

 

Společnost: Era – Pack s.r.o. 

Adresa: Píšťovy 821, 537 01 Chrudim 

IČO: 46507256 

Název záměru: Rekonstrukce nemovitostí spol. ERA-PACK s.r.o. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Nemovitosti II 

Výše záměru v tis. CZK: 20 854 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 8 341 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 17.08.2012 – 31.12.2013 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. David Lörincz, +420 777 226 946, dlorincz@erapack.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

Společnost: Era – Pack s.r.o. 

Adresa: Píšťovy 821, 537 01 Chrudim 

IČO: 46507256 

Název záměru: Pořízení strojů pro obalovou techniku společnosti ERA-PACK s.r.o. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III, II 

Výše záměru v tis. CZK: 18 340 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 7 336 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.01.2014 – 30.06.2015 



 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. David Lörincz, +420 777 226 946, dlorincz@erapack.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

- Spolupráce při kontrole projektu Ministerstva financí ČR 

 

Společnost: Era – Pack s.r.o. 

Adresa: Píšťovy 821, 537 01 Chrudim 

IČO: 46507256 

Název záměru: Nákup nového technologického vybavení společnosti ERA-PACK 

s.r.o. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III, III 

Výše záměru v tis. CZK: 36 550 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 12 792 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.09.2014 – 15.10.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. David Lörincz, +420 777 226 946, dlorincz@erapack.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

Společnost: Nástroje CZ s.r.o. 

Adresa: Riegrova 399, 697 01 Kyjov 

IČO: 27674207 

Název záměru: Nákup stroje na broušení špic a podbrusů inovovaných vrtáků - 

Nástroje CZ s.r.o. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Inovace 

Výše záměru v tis. CZK: 26 000 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 12 999 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.05.2013 – 31.5.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. Emil Nečesánek 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

- Spolupráce při kontrole MPO 

 

Společnost: Era – Pack s.r.o. 

Adresa: Píšťovy čp. 821, 53701 Chrudim 

IČO: 46507256 

Název záměru: Nákup zametacího zařízení společnosti ERA – PACK s.r.o. 



 

Operační program: Operační program životní prostředí 2017-2014 

Výše záměru v tis. CZK: 1 935 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 1 644 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 15.08.2014 – 31.12.2014 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. David Lörincz, +420 777 226 946, dlorincz@erapack.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Nástroje CZ s.r.o. 

Adresa: Riegrova 399, 697 01 Kyjov 

IČO: 27674207 

Název záměru: Rekonstrukce výrobní haly Ždánice - Nástroje CZ, s.r.o. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Nemovitosti II 

Výše záměru v tis. CZK: 32 000 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 15 998 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 11.07.2012 – 30.09.2014 

Kontakt (jméno, tel. email): Ing. Emil Nečesánek 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle Zákona 137/2016Sb. 

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

Společnost: Triplex CZ s.r.o. 

Adresa: 21, 503 46 Blešno 

IČO: 25283693 

Název záměru: Technologie pro výrobu nových výtahů a komponentů TRIPLEX CZ 

s.r.o. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Inovace 

Výše záměru v tis. CZK: 9 890 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 4 945 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.01.2014 – 30.07.2015 

 Kontakt (jméno, tel. email): Vladimír Beránek,  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Kovo Koukola s.r.o. 

Adresa: Mezírka 775/1, 602 00 Brno 



 

IČO: 26927306 

Název záměru: Automatický paletizační systém pro vertikální obráběcí centrum 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Inovace 

Výše záměru v tis. CZK: 8 050 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 4 024 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.01.2014 - 31.05.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Petr Koukola, 608440144, kovo@koukola.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Kovo Koukola s.r.o. 

Adresa: Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

IČO: 26927306 

Název záměru: Rozšíření strojového parku KOVO KOUKOLA 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III 

Výše záměru v tis. CZK: 12 600 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 3 780 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 02.01.2013 – 15.09.2014 

Kontakt (jméno, tel. email): Petr Koukola, 608440144, kovo@koukola.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Kovo Koukola s.r.o. 

Adresa: Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

IČO: 26927306 

Název záměru: Nákup nových technologií KOVO Koukola 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III 

Výše záměru v tis. CZK: 19 600 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK:   7 840 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.01.2014 -31.08.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Petr Koukola, 608440144, kovo@koukola.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

  

Společnost: Kovo Koukola s.r.o. 

Adresa: Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

IČO: 26927306 



 

Název záměru: Rozšíření výroby KOVO KOUKOLA 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III 

Výše záměru v tis. CZK: 7 500 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 2 625 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.09.2014 – 15.12.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Petr Koukola, +420 608 440 144, kovo@koukola.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Kovo Koukola s.r.o. 

Adresa: Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

IČO: 26927306 

Název záměru: Informační systém pro komplexní řízení ve společnosti KOVO 

Koukola, s.r.o. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), ICT v podnicích 

Výše záměru v tis. CZK: 2 510 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 1 485 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 03.01.2011 – 31.12 2012 

Kontakt (jméno, tel. email): Petr Koukola, +420 608 440 144, kovo@koukola.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: BONAR a.s. 

Adresa: Čsl. armády čp. 1018/58, 787 01 Šumperk 

IČO: 25131427 

Název záměru: Rozšíření výrobních kapacit společnosti BONAR a.s. 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III/II 

Výše záměru v tis. CZK: 26 100 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 13 050 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.01.2014 – 30.06.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Petr Krump, +420 724 334 299, petrkrump@bonar-as.cz  

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

Společnost: Miloslav Janků BSK 

Adresa: Majakovského 2910/5, 787 01 Šumperk 

mailto:petrkrump@bonar-as.cz


 

IČO: 49597388 

Název záměru: Nákup nových technologií pro zefektivnění výroby 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III/II 

Výše záměru v tis. CZK: 40 000 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 20 000 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.02.2014 – 31.08.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Miroslav Janků, +420 731 527 161, miroslav.janku@bskindustrial.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

Společnost: Miloslav Janků BSK 

Adresa: Majakovského 2910/5, 787 01 Šumperk 

IČO: 49597388 

Název záměru: Nákup strojního vybavení pro rozšíření výroby 

Operační program: Operační program podnikání a inovace (OPPI), Rozvoj III/III 

Výše záměru v tis. CZK: 35 500 tis. Kč 

Výše schválené dotace v tis. CZK: 15 975 tis. Kč 

Realizace od/do  (MM, RR) 01.11.2014 – 31.08.2015 

Kontakt (jméno, tel. email): Miroslav Janků, +420 731 527 161, miroslav.janku@bskindustrial.cz 

Naše služby v rámci tohoto 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

- Poradenství v čerpání dotací 

- Příprava a podání žádosti o dotace (získání dotace) 

- Konzultace k Podmínkám poskytnutí dotace/dohodě  

- Výběrové řízení dle metodiky pro výběr dodavatele z OP 

- Monitoring dotace (monitorovací zprávy, dozor nad realizací, 

dotační audit, změnová řízení, kontrola dodržování monitorovacích 

indikátorů, účasti na kontrolních dnech, závěrečné vyhodnocení 

akce, závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 

Vysoké Mýto, 13.02..2016 

 

 

 

                                                                       Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA 

        _______________________ 

 

 

 

 

_____ 

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele 

Razítko a podpis oprávněné osoby 

dodavatele  
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TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.  JE VYTVOŘEN VÝHRADNĚ PRO POTŘEBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, A 

PROTO TENTO DOKUMENT ANI INFORMACE V NĚM OBSAŽENÉ NESMÍ BÝT POSKYTNUTY TŘETÍM OSOBÁM, ROZMNOŽOVÁNY ANI POUŽITY PRO 

JAKÉKOLIV JINÉ ÚČELY BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S. 
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11  KKRRYYCCÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY          

Krycí list nabídky 

Název poptávky: 
Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č. 28 a 

případnou administraci projektu 

Základní identifikační údaje uchazeče: 

Obchodní firma/jméno: Equica, a.s. 

Sídlo podnikání: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - 

Vysočany 

IČ: 26490951 

DIČ: CZ26490951 

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Bc. Vladimír Matějíček, obchodní ředitel, 

na základě plné moci ze dne 5. 11. 2014 

-  Telefon: +420 281 093 500 

- Fax: +420 281 093 401 

- E-mail: obchod@equica.cz 

 
Cena celkem 

bez DPH: 

Samostatně DPH 

(sazba 21%): 

Cena celkem 

včetně DPH: 

Zpracování a podání žádosti včetně 
studie proveditelnosti projektu 

100.000,- Kč 21.000,- Kč 121.000,- Kč 

Úplná administrace projektu (vedení 

projektu, monitoring, závěrečná 
zpráva a pod.) 

100.000,- Kč 21.000,- Kč 121.000,- Kč 

Celková nabídková cena:  200.000,- Kč 42.000,- Kč 242.000,- Kč 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: 

Podpis oprávněné osoby V Praze, dne 17. 2. 2017 

 

 

Titul, jméno, příjmení Bc. Vladimír Matějíček 

Funkce Obchodní ředitel Equica, a.s., na základě plné moci ze 

dne 5. 11. 2014 
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22  OOBBSSAAHH  NNAABBÍÍDDKKYY  
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33  PPLLNNÁÁ  MMOOCC  OOSSOOBBYY  OOPPRRÁÁVVNNĚĚNNÉÉ  JJEEDDNNAATT  JJMMÉÉNNEEMM  

UUCCHHAAZZEEČČEE  
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44  VVÝÝPPIISS  ZZEE  SSEEZZNNAAMMUU  KKVVAALLIIFFIIKKOOVVAANNÝÝCCHH  

DDOODDAAVVAATTEELLŮŮ  
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55  ZZAAKKÁÁZZKKYY  OOBBDDOOBBNNÉÉHHOO  CCHHAARRAAKKTTEERRUU  ––  ZZKKUUŠŠEENNOOSSTTII  UUCCHHAAZZEEČČEE  

 

Projekt Žadatel 
Dotační 

titul 
Žádaná částka Termín Přidělená dotace 

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt 
Klinického informačního systému a zajištění součinnosti při přípravě 
podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci 
výzvy č. 28 IROP 

Městská 
nemocnice 

Ostrava 
IROP 14 995 700 Kč vč. DPH 2016 V hodnocení 

Podpůrné a kontrolní služby při zpracování studie proveditelnosti 
k projektu „Vybudování systému řízení přístupů do základních 
registrů“ 

Správa základních 
registrů 

IROP 19 087 000 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Zpracování a podání žádosti pro projekt „Systém detekce 
kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních 
systémech veřejné správy“ 

Národní 
bezpečností úřad 

IROP 107 361 302 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Zpracování a podání žádosti pro projekt "ON Kladno - Zvýšení 
kvality návazné péče (IROP 31)" 

Oblastní 
nemocnice 

Kladno, a.s., 
nemocnice 

Středočeského 
kraje 

IROP 83 082 000 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Zpracování a podání žádosti pro projekt "Zvýšení kvality návazné 
péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s." 

Oblastní 
nemocnice 
Kolín, a.s., 
nemocnice 

Středočeského 
kraje 

IROP 96 387 868 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Zpracování studie proveditelnosti a Cost-Benefit analýzy pro projekt 
„Národní digitální archiv II.“ 

Národní archiv IROP 53 110 550 Kč vč. DPH 2016 ANO 
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Projekt Žadatel 
Dotační 

titul 
Žádaná částka Termín Přidělená dotace 

Zpracování analýzy a projektové žádosti o podporu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost na základě Výzvy pro územní 
samosprávné celky – hl. m. Praha č. 03 15 034 pro projekt „Rozvoj 
a profesionalizace personálního potencionálu na městské části 
Praha 12“ 

Městská část 
Praha 12 

OPZ 2 283 960 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Zpracování a podání žádosti pro projekt „Posilování administrativní 
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 

Svaz měst a obcí 
ČR 

OPZ 394 909 284 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Efekt pro Braškov 
Obec Braškov 

Program 
Efekt 
2016 

2 049 990 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Efekt pro Rudnou  
Obec Rudná 

Program 
Efekt 
2016 

5 522 567 Kč vč. DPH 2016 
Žádost obec nakonec 

nepodala 

Efekt pro Chlumec 
Město Chlumec 

Program 
Efekt 
2016 

3 508 678 Kč vč. DPH 2016 
ANO 

Efekt pro Český Brod 
Město Česká Brod 

Program 
Efekt 
2016 

1 880 920 vč. DPH 2016 
ANO 

Zpracování a podání žádosti pro projekt BigCODE, Škálovatelná 
analýza rozsáhlých bází programů 

Fakulta 
informačních 

technologií, ČVUT 
OP VVV 89 873 278 Kč vč. DPH 2016 ANO 

Zpracování a podání žádosti pro projekt „Efekt pro Štěpánov 
v Přelouči“ Město Přelouč 

Program 
Efekt 

1 089 000 Kč vč. DPH 2016 
NE (důvodem 

vyčerpaná alokace 
na výzvu) 

Elektronizace ošetřovatelské dokumentace v ON Kolín – pilotní fáze 
Oblastní 

nemocnice Kolín 
a.s. 

ROP 
Středočes

kého 
kraje 

3 286 800,- Kč vč. DPH 

 
2015 ANO 

Zpracování a podání žádosti o finanční podporu do výzvy č. 65 OP 
ŽP na projekt „Zahrady v přírodním stylu při mateřských školách 
obce Jesenice“ a komplexní administrace projektu 

Město Jesenice OP ŽP 2 174 734 Kč vč. DPH 2015 ANO 
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Projekt Žadatel 
Dotační 

titul 
Žádaná částka Termín Přidělená dotace 

Zpracování a podání žádosti o finanční podporu z MŠMT na projekt 
„Výstavba tělocvičny – víceúčelové haly v Dolních Měcholupech“ 

MČ Praha – Dolní 
Měcholupy 

Program 
133510, 
MŠMT 

7 520 661 Kč vč. DPH 2015 
NE (důvodem 

vyčerpaná alokace 
na výzvu) 

Zpracování a podání žádosti o finanční podporu dle Příloh 
IV„Směrnice ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o 
poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR“ v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech 
národních parků, 4. Výzva, na projekt „Snížení světelného znečištění 
veřejného osvětlení“ 

Město Rudník 

Program 
podpory 

obcí 
ležících v 
regionech 
národních 

parků 

3 254 312 Kč vč. DPH 2015 ANO 

Zpracování žádosti města Čelákovice do výzvy č. 22 „Konsolidace IT 
a nové služby TC obcí“ Integrovaného operačního programu a 
komplexní administrace projektu 

Město Čelákovice IOP 2 813 355 Kč vč. DPH 2014 ANO 

Zpracování žádosti města Bílina do výzvy č. 22 „Konsolidace IT a 
nové služby TC obcí“ Integrovaného operačního programu a 
komplexní administrace projektu 

Město Bílina IOP 5 370 162 Kč vč. DPH 2014 ANO 

Zpracování žádosti města Králíky do výzvy č. 22 „Konsolidace IT a 
nové služby TC obcí“ Integrovaného operačního programu 

Město Králíky IOP 3 841 281 Kč vč. DPH 2014 ANO 

Zpracování žádosti města Lanškroun do výzvy č. 22 „Konsolidace IT 
a nové služby TC obcí“ Integrovaného operačního programu 

Město Lanškroun IOP 5 217 006 Kč vč. DPH 2014 ANO 

Komplexní administrace projektu města Kolína do výzvy č. 22 
„Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ Integrovaného operačního 
programu 

Město Kolín IOP 4 977 000 Kč vč. DPH 2014 ANO 

Komplexní administrace projektu města Přelouče do výzvy č. 22 
„Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ Integrovaného operačního 
programu 

Město Přelouč IOP 5 986 138 Kč vč. DPH 2014 ANO 

Komplexní administrace projektu města Uherského Hradiště do 
výzvy č. 22 „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ Integrovaného 
operačního programu 

Město Uherské 
Hradiště 

IOP 5 873 200 Kč vč. DPH 2014 ANO 
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Projekt Žadatel 
Dotační 

titul 
Žádaná částka Termín Přidělená dotace 

Komplexní administrace projektu města Žamberka do výzvy č. 22 
„Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ Integrovaného operačního 
programu 

Město Žamberk IOP 2 349 526 Kč vč. DPH 2014 ANO 

Zpracování žádosti projektu „Modulární registr pro informační 
systémy – MORIS“ Správy základních registrů do výzvy č. 17 o 
dotaci z Integrovaného operačního programu 

 

Správa základních 
registrů 

IOP 132 011 484 Kč vč. DPH 2014 

Projekt nebyl 
hodnocen z důvodu 
vyčerpání finančních 

prostředků výzvy 

Zpracování žádosti projektu „Poskytování služeb UPM občanovi 
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních 
technologií“ Uměleckoprůmyslového musea do výzvy č. 17 o dotaci 
z Integrovaného operačního programu 

Uměleckoprůmysl
ové museum 

IOP 2 014 518 Kč vč. DPH 2014 

Projekt nebyl 
hodnocen z důvodu 
vyčerpání finančních 

prostředků výzvy 

Vypracování projektu a potřebných příloh k předložení projektové 
žádosti v aplikaci Benefit do Výzvy č. D9 OP LZZ 

Národní 
bezpečnostní úřad 

OP LZZ 5 300 000 Kč 2014 
NBÚ od podání 
žádosti nakonec 

ustoupilo. 

Vytvoření primárního modulu a systému manažerského vzdělávání 
v podmínkách Vězeňské služby ČR 

Vězeňská služba 
ČR 

OP LZZ 6 484 000 Kč vč. DPH 2013 ANO 

Kompletní příprava a zpracování žádosti o dotaci v rámci výzvy IOP 
Ministerstva vnitra č. 14/2012, včetně vyplnění žádosti v Benefitu a 
zpracování povinných příloh žádosti. 

Český 
telekomunikační 

úřad 

IOP 31 602 000 Kč vč. DPH 2012 ANO 

Zpracování a podání kompletní projektové žádosti do výzvy č. 89 
OP LZZ 

Město Děčín OP LZZ 2 647 330 Kč vč. DPH 2012 ANO 

Zpracování a podání kompletní projektové žádosti projektu 
„Efektivní Jihlava“ do výzvy č. 89 OP LZZ, prioritní osa 4 – Veřejná 
správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 

Statutární město 
Jihlava 

OP LZZ 6 653 899,20 Kč vč. DPH 2012 ANO 

Zpracování a podání kompletní projektové žádosti do výzvy č. 89 
OP LZZ 

Statutární město 
Přerov 

OP LZZ 1 447 576,80 Kč vč. DPH 2012 ANO 

Příprava žádosti projektu „Zvýšení efektivity lékařské posudkové 
služby“ 

Česká správa 
sociálního 

zabezpečení 
OP LZZ 419 847 039 Kč vč. DPH 2012 ANO 
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Projekt Žadatel 
Dotační 

titul 
Žádaná částka Termín Přidělená dotace 

„Zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů“ pro 
projekt „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu 
na základní registry“ pro účely podání žádosti o finanční podporu na 
základě výzvy číslo 14 v rámci Integrovaného operačního programu 
“Napojování needitačních agendových informačních systémů na 
informační systém základních registrů“ 

Český báňský 
úřad 

 

IOP 3 500 000 Kč vč. DPH 2012 ANO 

Zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na 
projektový záměr „Obnova a revitalizace parku v areálu zámku 
Buková u Příbramě“ 

Občanské sdružení 
ARBOR VITAE 

Program 
rozvoje 
venkova 

3 050 000 Kč vč. DPH 2011 ANO 

Zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na 
projektový záměr „Obnova a zhodnocování kulturního dědictví 
venkova – areál zámku Buková u Příbramě“ 

Občanské sdružení 
ARBOR VITAE 

Program 
rozvoje 
venkova 

6 172 000 Kč vč. DPH 2011 ANO 

Zpracování žádosti k projektu „Integrovaný záchranný systém 
Zlínského kraje“ 

Zlínský kraj IOP 29 789 000 Kč vč. DPH 2011 ANO 

Komplexní administrace a monitoring projektu "Integrace ARES se 
systémem ZR" 

Ministerstvo 
financí ČR 

IOP 32 195 840 Kč vč. DPH 
2011 - 
2012 

ANO 

Zpracování podkladů pro žádost projektů „Nástroje pro tvorbu a 
údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje“ a 
„Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje“. 

Královéhradecký 
kraj 

IOP 
15 114 100 Kč vč. DPH 

9 961 000 Kč vč. DPH 
2010 

ANO 

ANO 

Zpracování žádosti projektu „Projektová kancelář ČSSZ“ v rámci 
výzvy č. 59 Efektivní správní úřad – OP LZZ 

Česká správa 
sociálního 

zabezpečení 
OP LZZ 14 950 606 Kč vč. DPH 2010 ANO 

Komplexní řízení, administrace a monitoring projektu "Úprava 
Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry 

veřejné správy" 

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu ČR 

IOP 96 703 181 Kč vč. DPH 
2010 - 
2012 

ANO 

Zpracování žádosti města Králíky do výzvy č. 06 „Technologická 
centra obcí s rozšířenou působností“ IOP Město Králíky IOP 6 065 459 Kč bez DPH 2010 ANO 

Zpracování žádosti města Lysá nad Labem do výzvy č. 06 
„Technologická centra obcí s rozšířenou působností“ IOP 

Město Lysá nad 
Labem 

IOP 6 067 059 Kč bez DPH 2010 ANO 
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Dotační 

titul 
Žádaná částka Termín Přidělená dotace 

Zpracování žádosti města České Budějovice do výzvy č. 06 
„Technologická centra obcí s rozšířenou působností“ IOP 

Město České 
Budějovice 

IOP 5 880 000Kč bez DPH 2010 ANO 

„Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a 
modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních 
složek integrovaného záchranného systému“ 

Ministerstvo vnitra 
ČR 

IOP cca 2 mld. vč. DPH 
2009 - 
2010 

ANO 

Komplexní řízení, administrace a monitoring projektu "Vypracování 
architektury informačního systému Registr práv a povinností" 

Ministerstvo vnitra 
ČR 

IOP 570 425 000 Kč bez DPH 
2009 - 
2012 

ANO 

 

Místopřísežně prohlašuji, že výše uvedené zakázky byly realizovány řádně, odborně a bez reklamace. 

Toto prohlášení podepisuji jako obchodní ředitel Equica, a.s., IČ: 26490951, se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9 – Vysočany, 190 00 na základě plné moci 
ze dne 5. 11. 2014. 

 

V Praze 17. 2. 2017        

           

………………………………… 

Bc. Vladimír Matějíček 

Obchodní ředitel Equica, a.s. 
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66  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  UUCCHHAAZZEEČČEE  
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77  PPRROOHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  

Podáváme tímto cenovou nabídku: Poptávka na zpracování žádosti do IROP výzvy č. 28 a 

případnou administraci projektu 

a prohlašujeme, že  

 akceptujeme veškeré podmínky zadavatele stanovené v poptávce,  

 jsme nabídkou vázáni po celou dobu běhu zadávací lhůty, 

 veškeré údaje uvedené v této nabídce jsou pravdivé a úplné, 

 jsme připraveni spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání, 

 nabídková cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 

uchazeče nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky, 

 jsme ekonomicky i finančně způsobilí k plnění této veřejné zakázky, 

 po celou dobu realizace této veřejné zakázky budeme mít platnou pojistnou smlouvu na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši 50 mil. Kč 

 na výzvu zadavatele předložíme před podpisem smlouvy originály či ověřené kopie dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. 

 

 

Toto prohlášení podepisuji jako obchodní ředitel Equica, a.s., IČ: 26490951, se sídlem Rubeška 215/1, 
Praha 9 – Vysočany, 190 00 na základě plné moci ze dne 5. 11. 2014. 

V Praze dne 17. 2. 2017 

 

 

………………………………… 

Bc. Vladimír Matějíček 

Obchodní ředitel Equica, a.s. 
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SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  EEQQUUIICCAA,,  AA..SS..  

Společnost Equica nabízí průnik procesně-organizačního poradenství a projektového řízení. Navíc 

disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti zavádění a využívání informačních technologií. 

 

Za dobu působení na trhu se česká společnost Equica zařadila mezi významné dodavatele 
projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů v soukromém sektoru i ve státní správě, 

a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Equica, a.s. má také dlouholeté 
zkušenosti s poradenstvím v oblasti podpory vrcholového vedení organizací, řízení firem 

a podniků a jejich optimalizace a zlepšování.  

Společnost Equica se také profiluje v oblasti dotačního a grantového poradenství a nabízí svým 
zákazníkům identifikaci vhodného dotačního titulu, témat pro žádost o dotaci či zpracování kompletní 

žádosti o dotaci včetně následující povinné administrace poskytnuté dotace.  

Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se velmi rychle seznámit s potřebnou 

problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu a v úzké spolupráci se zákazníkem 

významně přispívat k dosažení stanovených cílů. 

Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica vlastní metodiku Equilibrium Project Management 

Solutions (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a přitom respektuje 
specifika českého prostředí. 

Společnost Equica je držitelem prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách má projektové 
manažery, kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona 

č. 412/2005 Sb. 

Dále je společnost Equica na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-105350-3/ODK-2016 
akreditovanou institucí pro vzdělávání úředníků územní veřejné správy podle zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v oblasti projektového řízení, 
procesního řízení, strategického řízení a plánování, finančního řízení a řízení lidských zdrojů. 

Atestační středisko Equica je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-153292-2/EG-2016 ze dne 

22. listopadu 2016 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy. 

Equica je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 15 pracovníků. 




