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odbor investic
Ministerstvo školstvi mládeže a těloulchovy
karmelltská 7

178L2 Praha 1MlN j§l,ERsTVO Š KOLsTVí,
ilLÁDEžE a rčlc.lr,Ýcr rllvy

oznámení o §chválení regi§trace akce á §ouhlas se zadáním na akci ,,Dostavba základní školy v
Ko§telní ulici v čelák ovicích'l, identifikační číslo ED§ 133D331000005

Vážený pane starosto,

v návaznosti na obdrŽený dopis z Ministerstva financíč. j. MF-2009 6/2a§/1p;a2-3 ze dne 13. 8. 2018,
ve věcÍ Projednání Žádosti o registraci akce a schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky
uvedené investiČní akce Várn oznamujeme, že Ministerstvo financí souhlasí s vydánírn registrace akce
,,Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích", identifikační číslo EDS 133D33ň00005.

Na základě výŠe uvedeného Vám v příloze zasílárne Registraci akce ,,Dostavba zák|adníškoly v Kostelní
ulici v Čelákovicích", identifikaČní číslo EDS 133D33l000o05 podle Vyhlášky Ministerstva financí
Č, 560/2006 Sb., o ÚČasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění
PozdějŠÍch PředPisŮ. Nedílnou součástí Registrace akce č. j. M5MT-243 54/2017-!2ze dne 1. 8. 2018
jsou PodmínkY a Pokyny pro dalŠÍ přípravu, zadání akce a čerpání prostředků státního rozpočtu {dále
ii::,.1"o*'"ky"), 

které jsou pro Žadatele a příjemce dotace závazné, a lnvestiční záměr schválený
MsMT.

Dále uvádíme, Že Minister§tvo financí vzalo na vědomí zadání podlimitní veřejné zakázky
v PředPokládané výši 78 395 141 Kč bez DPH, která bude zadána v otevřeném řízení na stavební
Práce, Minísterstvo financí dále upozorňuje, že za legislativní správnost návrhu zadávací
dokurnentace zcela odpovídá zadavatel. Vyjádření Ministerstva financí je formální v rozsahu
PŮsobnosti zákona Č. 2t8/2a0} Sb., o rozpočtornfch pravidlech. souhlas Ministerstva ťínancí
s vydáním Registrace akce a vzetí na vědomí zadáni veřejné zakázky, č. j. MF-2009 6/2a78/./ta2-g ze
dne 13, 8. 2018. Vám zasíláme v příloze.

Ministerstvo ŠkolstvÍ, mládeže a tělovýchovy souhlasím s návrhem zadávací dokumentace na
záchr anný archeologický rnýzkum.

číslo;ednací
MsMT_24354/2aý-73

Vyřizuie l linka
lng. Favel Kaňka / 2772
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tel. ústředna: +420234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: po5ta@íŤlsmt. cz
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Vážený pan

lng, Josef Pátek

starosta města čelákovice
náměstí 5. května 1/11

250 88 Čelákovice
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K zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby:máme následující připomínky: .

_ K bodu 2.7.7ádržné k částitextu,,Druhá část pozastávky opět ve výŠi5% bude slouŽit jako

zádržné za řádné plnění záručních podmínek a bude uhrazeno nejpozději do 15 kalendářních

dnů po uplynutí nejdelší záruční doby od termínu předání a převzetí řádně dokonČeného

celého předmětu veřejné zakázky bez vad a nedodělků"

Tento druh zadrženého nelze v případě dotace uplatnit, Je nutno uhradit celkové náklady

včetně vlastních zdrojů, Je tedy nutno zvolit jinou formu zadrženého, například bankovní

záruku. Tuto podmínku je nutno upravit i v návrhu SOD,

_ V rámci návrhu smlouvy v části platnost a ÚČinnost navrhujerne změnu: ,,Smlouva nabývá

platnosti dnem jejího podpi§u druhou ze smluvních stran, ÚČinnosti nab'ývá smlouva dnem

jejího zueřejnění v registru smluv,"

po zapracování připomínek s návrhem zadávací dokumentace na zhotovitele stavbY Souhlasírne

a přúemce dotace může vyhlásit veřejnou zakázku.

Závěrem informujeme o následujících krocích pro realizaci investičníakce:

. p0 provedení výběru nejvhodnějšího dodavatele žadatel doručí na tvštvtl podklady dle

podmínek včetně smlouvy podepsané jednostranně dodavatelem.
. zároveň doručí žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (s částkou finančních

prostředků uvedenou v podepsaném smluvním závazku s vybraným dodavatelem)
. MšMT odsouhlasí výstupy ze zadávacího řízení a vydá Rozhodnutí,
, MšMl odešle Rozhodnuti Ministerstvu financí ke schválení,
r po schválení Rozhodnutí může žadatel podepsat smluvní závazek s vybraným dodavatelem.

Přílohy:
Příloha č. 1- Registrace akce včetně Podmínek

Příloha č. 2 - lnvestiční záměr
Příloha č, 3 - §tanovisko Ministerstva ťinancí
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ředitelka odboru investic 

"W lill i,\l ]

1l l

tel. úsťedna: +42a234811 111

P.§dntÉlnx §řoYeÍéii!§§;,P§, Pá 7:30 " 15:3o

El*leřr*nická prdatelnal pá§tá,pr8§tnt;cí

!ňrltilňf,§l§l!Ťt*Ě3


