PROTOKOL O JEDNÁNÍ
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Povodí Berounky, svazek obcí
Nám.Republiky 1, 306 32 Plzeň
Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o., Divadelní 105/3, 301 21
Plzeň, IČ 71249877, zastoupená Ing. Erichem Benešem, ředitelem
75042860

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Blovice – zasíťování části obce“
Zástupci zadavatele se dne 23. 3. 2011 ve 14.00 hodin sešli na jednání se zájemcem Sdružení Metrostav –
Eurovia – Projekt C, na základě smlouvy o sdružení ze dne 20. 5. 2010, vztahujícímu se k výše uvedené veřejné
zakázce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z něhož pořídili tento protokol.
I. Pověření zástupci zadavatele

II. Přítomní zástupci zájemce

1. Ing. Michal Hodek
2. Ing. Josef Havel
3. Ing. Petr Skala

1. Ing.Miroslav Kšír
2. Ing.Václav Apolín
3. ……………………………………..……

Bylo zkontrolováno právo všech zástupců zájemce se účastnit jednání a právo jednat jménem či za zájemce.
Všichni výše uvedení zástupci zájemce mají právo účastnit se jednání a jednat jménem či za zájemce jelikož jsou
osobami oprávněnými za zájemce jednat.
III. Náplň jednání
Náplní jednání zástupců zadavatele se zájemcem bylo dojednání smluvních podmínek, za nichž bude předmět
plnění realizován.
IV. Výsledek jednání
Pověření zástupci zadavatele a zájemce se dohodli následovně:
Sítě Vodovodní řad Bohušov, Kanalizační stoka A3-1 a Kanalizační stoka B3-1, které jsou nedílnou součástí veřejné
zakázky a jsou uvedeny a blíže popsány v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 výzvy provede zájemce za cenu 4.801.948 Kč
bez DPH a řádně předá v termínech požadovaných zadavatelem.
Dojednané smluvní podmínky jsou pro zájemce závazné a zadavatel tyto podmínky zapracuje do dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2010 mezi zadavatelem a zájemcem.
V. Předání dokumentů zadavateli
Pověření zástupci zadavatele se zavazují předat zadavateli kopie tohoto dokumentu, tj. Protokolu o jednání.
V Blovicích dne 23. 3. 2011 ve 14.45 hodin.
Podpisy pověřených zástupců zadavatele:

Podpisy přítomných zástupců zájemce:

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení
Ing.Miroslav Kšír

Podpis

Ing. Michal Hodek
Ing.Václav Apolín
Ing. Josef Havel
Ing. Petr Skala

Podpis

