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Krycí list nabídky

Název zakázky: „Cyklostezky v obci Psáry — aktualizace projektu 10/2012“

Identifikace uchazeče:

Název: Projekce dopravní Filip s.r.o.
Sídlo: Na Rybníčku 753, 413 01, Roudnice nad Labem
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
ICO: 287 14 792
DIČ: CZ287 14792
Kontaktní osoba: Ing. Josef Filip, jednatel

Tel. 732 165 711
Fax: 416 831 624
e-mail: josef.filip®pdproje~ce~~
www.pdprojekce.cz

Doručovací adresa: Projekce dopravní Filip s.r.o.
Svermova 1338
413 01 RoudnicenadLabem
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Projekce dopravní Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail: josef.filiP@PdPrQJekceCZ

IDENTIFIKACE UCHAZEČE

Nabídku předkládá Projekce dopravní Filip s.r.o.
a) Právní forma:

Společnost s ručením omezeným
b) Sídlo, adresa

Na Rybníčku 753, 413 01, Roudnice nad Labem

Identifikace:

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Poskytování služeb konzultačních, inženýrských a projektových v dopravě a dopravním
inženýrství.

Ičo: 287 14 792
DIČ: Cz 287 14792

. Typ organizace
+ Společnost s ručením omezeným
•:• zápis v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ustí nad Labem oddíl C,

vložka 28249, ze dne 5.1. 2010

. Sídlo uchazeče a kontaktní spojení
+ Na Rybníčku 753

413 01, Roudnice nad Labem
+ Tel.: 602 860236,732 165 711

E-mail: jos~f.filip~pdprojekce.cz
Kancelář: Svermova 1338, 413 01, Roudnice nad Labem
Jednatel společnosti: Ing. Josef Filip
Osoba oprávněná jednat o nabídce: Ing. Josef Filip

+ Autorizovaná osoba:
Ing. Josef Filip, Čechova 1005, 413 01, Roudnice nad Labem
Císlo autorizace — 0401915

. Bankovní spojení
+ Ceská spořitelna, pobočka Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 22, Roudnice nad

Labem
+ č.ú. 899333339/0800

V Roudnici nad Labe‘- ‚ 28.10. 2012
‚ 441 dopiaVfli ~I~P
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Projekce dopravní Filip s.r.o.
NaRybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail: josef.filip®pdproickce.cz

NABÍZENÉ SLUŽBY:

- Studie, projekty a posudky dopravních staveb

- Dopravní koncepce měst a územních celků

- Návrhy na zvýšení bezpečnosti dopravy

- Dopravní analýzy, průzkumy, měření intenzit dopravy, pasporty

- Řešení cyklistické a pěší dopravy

- Bezpečnostní audit pozemních komunikací

- Dokumentaci dopravních staveb ve všech stupních dle stavebního zákona.

KLIENTI:
- město Roudnice nad Labem

- město Brozany nad Ohří

- město Litoměřice

- projekční kancelář Polerecký s.r.o.

- město Bohušovice nad Ohří

- městská část Praha — Újezd

- Ferex group s.r.o.

- 3E Praha engineerin~ a.s.

- TRCZ s.r.o.

- městská část Praha 12— Modřany

- město Odolena Voda

- městská část Praha 11

- EDIP s.r.o.

- DIPRO s.r.o.

- Město Hoštka

a další

p,~~ce dopravllľ a poLonin1
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Projekce dopravní Filip ss.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-maiI:josef.filip@pdprojekce.cz

r~ NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena je cenou obvyklou v místě plnění.

Nabídková cena za provedení zakázky:

Cena bez DPH 173 250,-Kč
DPH 20% 34 650,-Kč
Cena včetně DPH 207 900,-Kč

Cenový návrh zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným zajištěním služeb.

ri 0‘ 00 ~‘ tav Filip .y.u.
Na R nitkU 75

4 Di udnice nad shorn
0 287 4792. DIČ C 471‘~~~
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Projekce dopravní Filip s.r.o.
Na Rybničku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail; josef.ft1ip~pdprojekce.cz

VÝKAZ VÝMĚR I~

Výkaz výměr vyph~ěný na základě poptávky.

Pr*kce dopravo‘ a pozeraM



CVKL.OSTEZKY V OBCI PSARY— CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU 1012011
Položka jednotka množství cena cena celkem
1) Podklady
Aktualizace průzkumu IS včetně revize a doplnění zákresu, vč. Poplatků (existující vyjádřeni propadlá) hod 32 8000
Zaměřeni-bude poskytnuto investorem na základě předaných podkladů hod 0 0
Místní průzkum, aktualizace dopravního značeni hod 8 2000
majetkopravni podklady a elaborát vč. Poplatku hod 20 8000
Podklady celkem 18000
Podklady celkem včetně DPH (20%) 21600
2) Aktualizace a doplnění návrhu DSP z roku 2005
Úsek 1.2-upřesnění návrhu na základě doměřeni včetně dopravního značení hod 20 5000
Úsek 3.1-návrh dopravního značení hod 2 500
Úsek 3.2-návrh dopravního značeni hod 4 1000
Úsek 3.3-Úprava šířky stezky pro pěši a cyklisty dle doměřeni stožáru v.0., převedeni cyklistů z PDP do HDP hod 10 2500
Úsek 3.4-návrh dopravního značeni hod 5 1250
Úsek 4.1-návrh stavebních úprav a dopravniho značení pro přechod pro pěši a přejezd pro cyklisty přes ul.Hlavni hod 16 4000
Úsek 4.2-upřesněni návrhu v úseku Javorová-K Lesu na základě doměření hod 6 1500
Úsek 4.2-návrh stavebních úprav a dopravního značení pro přechod pro pěši a přejezd pro cyklisty přes ul. Pražská hod 24 6000
Úsek 4.3-návrh dopravního značeni hod 4 1000
Úsek 4.4-upřesnění návrhu na základě doměřeni vč. Dopravniho značeni hod 6 1500
Projektové práce-revize návrhu DSP (2005)
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet hod 8 3000
Revize návrhu DSP z roku 2005 celkem 27250
Revize návrhu DSP z roku 2005 celkem včetně DPH (20%) 32700

3) Rozšíření návrhu o nové úseky
Úsek 1.1-rozšířeni O úpravu před školou hod 32 14000
Větev 3.1-alternativní propojka větvi 1-3 hod 8 10000
Úsek 4.2.b-návrh trasy vč. návrhu přemostěni hod 120 55000
Úsek 4.5-úsek k cyklostezce ve směru Libeř— návrh stavebních úprav a úprav dopravního značeni hod 48 18000
Projektové práce-rozšíření návrhu
Inženýrská činnost DUR a DSP hod 60 25000
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet-rozšíření návrhu hod 15 6000
Rozšíření návrhu o nové úseky celkem 128000
Rozšíření návrhu o nové úseky celkem včetně DPH (20%) 153600

Proiektová dokumentace DSP bez prováděcích detailů pro realizaci stavby. (včetně dph 20%) 207900

Poznámka: Uvedené položky na rozsah hodin a jednotková cen nebyly vyplněny. Uchazeč o zakázku vyplnil pouze celkovou cenu jednotlivých pptÓe14~OlZWavnl FilIp s.r.o.

odpovídal řádnému a kvalitnímu zpracování zakázky ‚Á~tÄ~ Q~O Ro1Jdnice nad Labem

287I4?~*, DIČ CflU14792



Projekce dopravní Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-maiL josef.filip®pdprojekce.cz

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE . . . ~i]

Doklady prokazující kvalifikaci jsou předkládány v následujícím pořadí:

Základní kvalifikační předpoklady:
.- Cestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Profesní kvalifikační předpoklady:
- Výpis z obchodního rejstříku — Projekce dopravní Filip sro.
- Výpis z živnostenského rejstříku — Projekce dopravní Filip s.r.o.
- Autorizace CKAIT — dopravní stavby — včetně prohlášení AO— Ing. Josef Filip

Technické kvalifikační předpoklady:
- Soupis referencí uchazeče, včetně prohlášení spokojených zadavatelů projektů

Pr*kc~ doprayni a pO1emnI 9
__ .



Projekce dopravní Filip s.r.o.
Na RybníČku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail: josef.filip~pdprojekce.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UChAZEČE .

Uchazeč — Projekce dopravní Filip s.r.o. — čestně prohlašuje, že dle zákona č. 137/2006 Sb. ~
53 odst. 1, písm. a), b), c), d), e), I), g), h), i),j), k) je uchazečem:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné čiimosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční práv‘nická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních
předpisů,

e) který není v likvidaci,

í) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

projekce doprawnl a pozeronl
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Projekce dopravnĺ Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail: josef.filip pdprojekce.cz

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle * 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné zpusobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto čirmost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,.

V Roudnici nad Labem dne 28.10. 2012 ~ ~epwvM Pilip i.r.a.
Na Rybniflu 753

4i$O1 Roudnlc~,, dl.
IČO 2a7147~3, DI Ž 9*

g. Josef ip, jednatel

d projelce dopravnl a potmi“



Projekce dopravní Filip s.r.o., iČo: 287 14 792, DIČ: CZ287 14 792
Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 41301, e-mail: josefiilip@pdprOjekce.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ AUTORIZOVANÉ OSOBY

Čestně prohlašuji, že jsem byl uchazečem — Projekce dopravní Filip s.r.o. — seznámen
s podmínkami výběrového řízení a se zadáním prací, uvedených v poptávce pro veřejnou
zakazkU — „Cyklostezky v obci Psáry aktualizace projektu 10/2012“. S realizací zakázky
firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. souhlasím a jako autorizovaná osoba v oboru dopravní
stavby se na zakázce budu podílet.
Čestně prohlašuji, že jsem v zaměstnaneckém poměru společnosti Projekce dopravní Filip
s.r.o. a zároveň jsem ijednatelem společnosti.

V Roudnici nad Labem dne 28.10.2012

Ing. Josef Filip
autorizace C T 401915

42—
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‘dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

aje oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

Á.
~/ ~L{~
.~ing. Pavel Křeček

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 35655

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR Č. 360/1992 Sb.

Ing. Josef Filip

jméno a příjmení

82043012656
rodné číslo

autorizovaným inženýrem
voboru

0401915

je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dní 9. 11.2011

předseda ČKAIT
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Piatnostk 14.08.2012 09:14:54 .

obchodní firma: Projekce dopravní Filip s.r.o.

sídlo: Na Rybníčku 753, 413 01, Roudnice nad Labem
identifikační Číslo: 28714792

Datum doručení výpisu podle ~1O odst.4 živnostenského zákona: 07.12.2009
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Ing. Josef Filip

Živnostenské oprávnění c~ I
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávněni: 05.01.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Josef Filip

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Ohlašovací volná

05.01.2010

I
T

Živnostenská oprávnění ‚~2

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 05.01.2019

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Josef Filip

Živnostenská oprávněni d 3

Předmět podnikání:
Obory činnosti:

Druh živnosti:

Vznik oprávnění:

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Seznam zúčastněnych osob

Jméno a příjmení: Ing. Josef Filip
Datum narozeni: 30.04.1982

Občanství: Česká republika
Bydliště: Čechova 1005, 413 01, Roudnice nad Labem

/

Úřad příslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Roudnice nad Labem

ZVW 2.5 WEB 0039/031

_itt
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Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal Krajsky soud v Úst( nad Labem «Č ó02157O8~~ dne 14.8.2012 V 09:14:43.
EPVid:TI5wpI1JcgR3RXhU66dsEOQ . .

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 28249

Datum zápisu: 5. ledna 2010
isová značka: C 28249 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: Projekce dopravní Filip s.r.o.
j~áio: Roudnice nad Labem, Na Rybníčku 753, psč 413 01
Identifikační číslo: 287 14 792 .

Právní forma: společnost s ručením omezeným
předmět provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán: Jednatel:
Ing. Josef Filip, dat. nar. 30. dubna 1982
Roudnice nad Labem, Na Rybníčku 753, PSC 413 01
den vzniku funkce: 5. ledna 2010

Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci: Ing. Josef Filip, dat. nar. 30. dubna 1982

Roudnice nad Labem, Na Rybníčku 753, P5Č 413 01
Vklad: 200 000,- Kč .

Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

.Qbchodnlrejstřik FL L

Ověřuji, pod pořadovým ČlsIe~y‘ 1NF13251 812012,
Žé tato listina která vznikla: převedením ‘Jýstypu 1.
informačního systémů veřejné sprá~‘y, z
elektronické podoby do podoby Iist~nné, skládájícl

. se z I jistO, .se doslovně shodůje s obsahem
[ výstupu Z informačního systému veřejné správy v

‚elektronické podobě. F . .

V Roudnici nad Labem cine 14.08j2012 F

I Ověřojlcl osoba: Húsáková Veronikař7~~.«
‘ Podpis .~

: F ~~
;

Údaje platné ke dni: 14.08.2012 06:00 1/1

/1:
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Číslo žádosti: P56029543
~ádost doničena: 29.08.2012 14:34:27
!~praeováno: 29.08.2012 14:34:27
‘počet záznamů: O

a žádost se vydává:

~entifikační Číslo osoby:
firma nebo název:

‘1db:
rávní forma:

bsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

onec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Onec sestavy

Rejstřík trestů právnických osob
Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických
Osob skládající se Z I listů vznikl pod pořadovým Číslem
1NF135I63;2012 převedením výpisu z elektronické
Podoby do podoby listinné podle zákona Č. 941812011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
Proti nim a zákona Č. 9420/2011 Sb., O změně
některých zákonCi v souvislosti S přijetím zákona O
~estní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
~‘m, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě
doslovně shoduje.
~Roudnicl nad Labem dne 29.08. 2012 ~K Ý ~
Ověřující osoba; Mrzenová . i 4
opis ~ ;)

Kulaté razítko a podpis

Padné nepÝesné údaje i/pied rdělie na shora uvedenou adresu, aby ztichlo být okamžitě provedeno přešetřent Tento clo/annan‘ neslouží k
Zování existence právnické osobit

Strana 1 z 1
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ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 14066 PRAHA 4* SOUDNÍ 1
TELEFON; +420 244 006 111 * FAX: ±420 244 006 260 * E-MAIL: rejstrik~rejtr.justice.cz

III uhlu IIIhl~ 1111111 III
P56029543

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

dentifikace subjektu:

PRÁVNICKÝCH OSOB

28714792
Projekce dopravní Filip s.r.o.
Roudnice nad Labem,41301, Na Rybníčku 753
Společnost s ručením omezeným

—



Projekce dopravnĺ Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753, Roudnjc~ nad Labem 413 01, e-mail;josef.fi1ip~pdprojekceoz

Ii KOPIE ODBORNÝCH REFERENCÍ

Prohlášení a osvědčení objednatele o řádném plnění zakázky
- Dolní Břežany

Ostatní reference, vztahující se k předmětu plnění zakázky (bez prohlášení)

Pr*koa dnpravnI a pozomni

4?—



Projekce dopravní Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail:josef.fzlip pdprojekce.cz

( ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ ZÁVAZKŮ ~1 I
Projekce dopravní, s.r.o., iČ 287 14 792, prohlašuje, žeje právnickou osobou řádně
založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje
všeclmy požadavky a podmínky výběrového řízení a je schopna řádně splnit závazky v něm
obsažené.
Dále prohlašuje, žeje nástupnickou organizací společnosti Ing. Josef Filip, Na Rybníčku 753,
413 01, Roudnice nad Labem, IČ 72707666, podnikající jako osoba samostatně výdělečně
činná aj ako taková kontinuálně navazuje na její činnost včetně uváděných referenčních
zakázek.

V Roudnici nad Labem dne 28.10. 2012

N ‘ybnjflu 153
. ~uý$1ce na. - a

1‘‘~ ‚Qfl4$%p,i~
~‚~ĺín~. Josef Fil‘ ‚jednatel

d dópravní a
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I
PROHLÁŠENÍ A OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM

PLNĚNÍ ZAKÁZKY .

Objednatel: Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41, Dolní Břežany
IČo: 00241202
Telefon:241 910 628, e-mail: neubergova~dolnibrezany.cz

Zpracovatel: Projekce dopravní Filip s.r.o., Na Rybníčku 753, 413 01, Roudnice nad Labem
lČO:287 14792, DIČ: CZ 287 14792
Jednatel: Ing. Josef Filip, Telefon: 732 165711, e-mail:josef.filip~pdprojekce.cz

projekt: Cyklostezka Dolní Břežany — Libeň — dokumentace pro realizaci stavby

Předmět projekčních prací:
Předmětem projektové dokumentace bylo vypracování projektu pro realizaci stavby cyklostezky Dolní
Břežany — Libeň. Zpracovávaný projekt vychází z dokumentace pro stavební povolení (zpracovatelem Ing.
Josef Filip). Projekt byl vypracován pro tři etapy výstavby cyklostezky.

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Věslav Michalik CSc., starosta obce, tel.: 241 910 628
Místo plnění: Obec Dolní Břežany
Doba plnění: 08/2009 — 01/2010
Cena zakázky: 480 000 Kč + DPH 19%( platná v době podpisu smlouvy) - celková cena zakázky včetně DPH
činí 571 200 Kč
Délka cyklostezky: celkem 3,7km

Prohlášení objednatele: .

Toto osvědčení se vydává obchodní firmě Projekce dopravní Filip s.r.o. k prokázání kvalifikačních
předpokladů pro veřejnou zakázku, zadanou podle zákona o Veřejných zakázkách.

Zakázka projekčních prací byla provedena řádně a odborně.

V Dolních Břežanech, dne 9.3.2012

Lubomír Havel, místostarosta obce

OBEC
DOLNÍ BŘEŽANY

252 41 Dolní 8ř~žany 78

Projekce dopravní Filip s.r.o., Na Rybníčku 753, 413 01 Roudnice nad Labem‘ tel.: ±420 732 165 711,
f. ~ prqekce dopravní w~&dnro1ekce.cz. losefďiliwalodoroiekce.cz. ICO; 28714792, DIc: cz28714792

_________ qcf



Projekce dopravnĺ Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail: josef.filip®pdprojekce.cz

město Hoštka
Nám. Svobody 2, 411 72, Hoštka
2008
AlešMuller,416814 114
dokumentace pro stavební povolení

projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
orgány.

STUDIE REKONSTRUKCE ULICE HAVLÍČKOVA A DOKUMENTACE KE
STAVEBNÍMU POVOLENÍ STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO OSTRŮVKU

- Objednatel: město Litoměřice
- Adresa: Mírové nám. 15/7, 412 01, Litoměřice
- ‚Termín: 2008
- Kontaktní osoba: Ing. Ivo Perna, 416 916 111

Předmět plnění: Studie a dokumentace pro stavební povolení
Byla zpracována studie rekonstrukce ulice Havlíčkova a v návaznosti na tuto studii projekt
pro stavební povolení pro vybudování středního dělícího ostrůvku.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ PŘIVADĚČ HOSTIBEJK - KRALUPY
NAD VLTAVOU

- Objednatel:
- Adresa:
- Termín: 2009
- Kontaktní osoba: Marta Ulmová, 315739811

Předmět plnění: Dokumentace pro územní řízení
projektové dokumentace pro územní řízení s1~k~‘4oj fl~,oě odvodnění
osvětlení. Na Rybnlčku 753

413 01 RoudnIce nad
V Roudnici nad Labem dne 28.10. 2012 iČo 23744792, DIČ

Ing. Jiří Novák, 416 850 142

. Reference vztahující se k předmětu plnění zakázky
REKONSTRUKCE ALEJ 17. LISTOPADU - ETAPA I. A II. - ROUDNICE N.L.

- Objednatel: Město Roudnice nad Labem
- Adresa: Karlovo nám. 21
- Termín: 2008
- Kontaktní osoba:
- Předmět plnění:

• Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby

• Projekt řešil rekonstrukci stávající páteřní komunikace města, včetně
řešení rekonstrukce veřej něho osvětlení a kanalizace

Projekt byl vypracován ve dvou navazujících etapách, rozdělených stávající malou okružní
křižovatkou. Uchazeč fungoval jako vedoucí zpracovatelského týmu.

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY LITOMĚŘICKÁ X /246 A MALÁ STRANA X
11/246 V HOŠTCE

- Objednatel:
- Adresa:
- Termín:
- Kontaktní osoba:
- Předmět plnění:

Zadaním projektu bylo zpracování
rozpočtu a projednání s dotčenými

Zpracování
a veřejného

město Kralupy nad Vltavou
U Cukrovaru 1087, 278 01, Kralupy nad Vltavou

d pro~ca doorava‘ a poa.,n‘

20



Projekce dopravnĺ Filip s.r.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-maiL josef.fiiip c pdprojekce.cz

fí ZÁRUKY ZA KVALITU, SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM DÍLA I I
Zpracovatel se zavazuje k respektování záruky za kvalitu provedeného předmětu plnění
veřejné zakázky, do kolaudace stavby. Zodpovědnost za řádné zpracování předmětu díla trvá
Po dobu životnosti stavby. Tato záruka počíná běžet ode dne následujícího Po dni úspěšného
protokolárního předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky (popř. části předmětu
plnění veřejné zakázky) popř. ode dne odstranění zjištěných vad a nedodělku.

Záruky za kvalitu díla a odpovědnost za vady vyplývají z výše předložené smlouvy o dílo.
Zhotovitel díla se zaručuje, že dílo bude vypracována dle norem a technických předpisu
platných v místě a čase plnění zakázky. Stejně tak stavební rozpočet bude zpracován na
základě místně a časově platných ceníku.

Uchazeč souhlasí s tím, že projektovou dokumentaci (autorské dílo) bude moci zadavatel bez
omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby a užívat dílo jako zadávací
podklad pro veřejné zakázky vyhlášené v souladu se zák. 137/2006 Sb.

V Roudnici nad Labem dne 28.10. 2012

Fill . .

ku V
Ice n Labem

.‚ DIČ 228714,,)

‚. Josef Filip,je natel

—d PIOj*O. doga,..‘ a poznud



Projekce dopravní Filip s.r.o.
Na Rybničku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e_mail:josef.filip~pdprOiekCe.CZ

r ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCRAZEČE I
Uchazeč — Projekce dopravní Filip s.r.o. prohlašuje, že se seznámil s podmínkami výzvy pro
projekt a před podáním nabídky si ujasnil všechna případná sporná ustanovení a technické
nejasnosti a respektuje podmínky výzvy.

Uchazeč — Projekce dopravní Filip s.r.o. — prohlašuje, že všechny údaje obsažené v nabídce
jsou pravdivé.

Uchazeč — Projekce dopravní Filip s.r.o. prohlašuje, že nabídková cena obsahuje veškeré
náklady na úplné, řádné a včasné provádění poptávané činnosti.

V Roudnici nad Labem dne 28.10. 2012

d ojoI~oé dopavfll a

Li

nad Lab

Josef Filip ednatel
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Projekce dopravní Filip ss.o.
Na Rybníčku 753, Roudnice nad Labem, 413 01, e-mail: josef.filip~pdprojekcecz

I I ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O CELKOVÉM POČTU LISTŮ NABÍDKY II
Cenová nabídka obsahuje celkem Z~. stran.

V Roudnici nad Labem dne 28.10. 2012

ed tet

.!

—d PMO&Ce d~avr~ a


