
‚ OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ING. PŘEMY
STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
OKRUŽNÍ 1365
39102 SEZIMOVO ÚSTÍ II

SL

EVROPSKÁ UNIE Provodu,
Fond soudržnosii vzduch a přírodu

P
W

KNICE

Telefon, fax 361276274
Mobil 608 118940

E-mail peknlce~myboxcz

NABÍDKA

TM PRO AKCI:
„VODOVOD PSÁRY-DOLNÍ J1RČANY - LOKALITA VYSOKÁ A

ULICE POD KOSTELEM A
KANALIZACE PSÁRY-DOLNÍ JIRČANY - LOKALITA VYSOKÁ A

ULICE POD KOSTELEM“

Uchazeč: Ing. Přemysl Pěknice
Okružní 1385
391 02 Sezimovo Ústí
iČ: 62550985

Ing. Přerny~j k&KNIcE
stavební a Inžen#,~tká kanceiář

Okružní 1385, 391 0 ezlmovo listr ?
Č: 62550985
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OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fondsoudržnosci vzduchapřfmdu

Příloha Č. I Krycí list nabídky
Idcnti~kačI1í údaje uchazeče:

a Právnické osob
Obchodní &ina nebo název:

Sidlolmísto podnikání:

Právní ibrma:

iČ:
DIČ:

Členové statutárního orgánu:

Jiné fýzické osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby (doložit originál či úkdně
ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění):

Kontaktní osoba:

Adresa:

Telefon/fax:

E-mal]:

b cké osob
Obchodní &ma nebo jméno a příjmení: Ing. Přemysl Pěknice

Rodné číslo nebo datum narození: 5906270370

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné Okružní 1385,39102 Sezimovo Ústí
odbydlišt~:

IČ: 62550985

DIČ: CZ5906270370

Kontajct~ osoba:

Adrese:

Telefo~j~,‘.

V SeziJflověÚ5tí dne 11.1,2014

Ing. Přemysl Pěknice

Okružní 1385, 391 02 Sezin‘ovo Ústí

608118940

pelcnice@mybox.cz

Ing. Přemy I PĚKNICE
Ing. Přemysl Pělä~kebn1 a nže ýíská kancelář

Okruzni 1385, 391 ~ezÍmovo Usu 2
Č: 62550985 Dl :
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. OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE Provodu,

Fond soudržnosti vzduch a přírodu

mETIFIKAČM ÚDAJE

Nabídku podává:

Uchazeč:
Sídlo:

Spojení:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

isi;Árlrin ~ Osoby oprávněné k

: liii—.

r‘ji‘~i‘l jd

i‘;b..r~3cI()

zi5 ~)

: .&~;

13111),tl bo

: I (I

iíijicit~ ):~l

i!‘ r!~;t‘:!‘Ji

~ ěO(iiiS‘j1~

Ing. Pkmysl Panice (stavební a inženýnká kancelář)

Sezimovo Ústí, Okružní 1385, 391 02

62550985

CZ5906270370

e-mail:~tel.: 608118940

Komerční banka, as. pobočka Sez. Ústí
Č.ú. 9892510217/0100

Ing. Přemyslem Pěknice

jednánío nabídce: Ing. Přemysl Pěknice

Ing. Přem si PÉKNICE
stavebn~ a ‘r‘ nkrska kancelář

Qkružni 1385 M 1 (fL Sezimovo Usů 2
IČ; 62550985W

it Ť ‘i

IČ:)íc]
DIČ:

PŘEDSTAVENÍ UCHAZEČE
Zabývám se komplexní inženýrsko - investorskou činnostI a to zejména v oblasti
výstavby pozeinníck dopravních a vodohospodňjRjcých staveb.

Poskytuji technickou pomoc od zahájení přípravy stavby až po její dokončení, vč.
zastupování investora před dotčenými osobami a organizacemi.

Zajišťujeme projektovou dokumentaci, stavební povolení nebo ohlášení, výkon
technického dozoru investora, kolaudaci stavby a činnosti koordinátora BOZP.
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OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu,
ŽIVOTNÍ P ROSTŘED Í Fond soudržnosti vzducha přrrodu

Prohlášení0 snnáinenj se zadávací dolwmeiga~j

ČESTNÉ PROHLÁŠEM UCHAZEČE

Název ()~y‘±«Jj~ unity UChaZeče: Ing. Přemysl Pěknice
Sídlo (místo podnjkňnj, bydliště): Okružní 1385

391 02 Sezimovo UsU

p~il~ijji tímto, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními
j,‘,á«s‘r~.‘mi, že jsem si před podáním nabídky ~asni1 veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že
soutěžní podmínky a zadávací dokumentaci respektuji.

Dále prohlašuji, že jako uchazeč jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty, identiiikj~čnj úd~je jsou uvedeny v nabídce a návrh smlouvy je podepsán oprávněnou
osobou jednat za uchazeče.

Dále prohlašuji, že veškeré úd~je obsažené v nabídce jsou pravdivé

Toto prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat osoba samostatně výdělečně činná

Podpis oprávité osoby dodavatele

VSezjmově~~tj dne: 11.1.2014
Ing. Přemysl PÉKNILt

stavebni a nženyrska xancei~
Qkružni 1385. 391 02 Sezimovo Lsu
iČ: 52550985‘ DIČ: CZ59uB2?03?i~
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4$t
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Provodu

Fond soudržností I
vzduch a přírodu

tlodo rf:j::‘
o)&;ci) Qlbit

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

dle zákona Č. 137/2006 Sb., ve mění pozdějších předpisů (rj~p~)

~ p~y~j Pěknice, sídlo: Oknajg 1385,39102 Sedinoyo Ú9ti iČ: 62550985 (~ nebo
tímto pro účely zadávacího řízeni 5 názvem Ti)! pro akci „Vodovod Psáiy, Dobij Jirčany - lokalita Vysoká a
~ Pod Kostelem a kanalizace Psáry - Dolní Tirčai~‘ lokalita - Vysoká a ulice Pod Kostelem“, zadavatel: Obec
p P~J~ 137,25244 Psáiy, iČ: 00241580 zastoupený Milanem Váchou, starostou obce, činí následující
Čestné pwblášeit

og iritj~: ‘o&

kG 1) Základní kvalifikační DředDOkladv:
I ~í; / hb a) nebyl prnvomocnj odsouzen pro trestný Čin spáchaný ve prospěch organizo‘rn~ ine~ skupiny trestný

fL~)O( IJodt~rJ čin účasti na organizov~g ~ skupině, le~lizace výnosů z trestně Činnosti, podílnictví, Přijetí

úpiauu~ podp~acen~ nepřím~o úplatk~ř~~, podvodu, úvěrového podvodu, včetně Případů; kdy ideoluG ___ ne~ účasten~ na talcovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzeni za

spáchánn takového trestného Činu, jde-b o právnic~ osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnick~j osoba, tak její statutájní orgán nebo každý Člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárn~ orgánu dodavatele právnick~ osoba, musí tento předpokl~ splňovat jak
tato piávnj~ osoba, tak Její statut.~~nj orgán nebo každý člen statutárni~ orgánu této pMvnJcl~ osoby;
podává-h nabídku Či žádost o účast zahranj~g právnická osoba pitstřctJnict‘,‘,,~ své organi~s&~ složky,

IOÍDiS~ ‚ musí pře4okl~ podle tohoto písmeno splňovat vedle uvedenM osob rovněž vedoucí této organiza~nj

složky; tento základní kvalitika&~ přiedpokla‘j musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) nebyl prnvomocně odsouzen pro trestný Čin, jehož skutková podstata souvisí 5 předmětem podnikán_í

dodavatele podle zvláštních práviiích předpisů nebo došlo k zablazenj odsouzeni za spácháni takového
trestného činu, jde-li o Právnickou osobu, musí tuto podminiw splňovat jak tato právnj~k~ osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statuái,~ orgánu, a je-li statutárig~~ orgánem dodavatele či členem
Statutárního orgánu dodavatele právnkl~ osoba, musí tento předpokla‘j splňovat Jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-ö nabídki,j či
žádosto účast zabni~ právnickj osoba pwstředni~‘~~ své organizačnj složky, musí pkdpokjad podle
to to pímnen~ splňovaj vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organiza~n~ složky; tento základní
kvalinkR~ pře4o~ musí dodavatel splňovaj jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnJk~í Či bydliš~ě~

c) v Posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácenj podle

zvláštního Právního předpisu,

d) vůči jeho maJet~ neproliju nebo v posle‘In~ch třech letech neprobělg() insolvenčnj řízení~ v němž bylo

vydáno rozhodnutí0 úpadku nebo insolvenČnj návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhrndě
nákladů uso1~Č~ řízeni, nebo nebyl konkms zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

C)

v evide~i danI zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
POdnikánI či bydliště dodavatele;

StrajnJw6 z 29



4 OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu,ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fond soudržnosti vzduch a přírodu

~ ~g nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české republice~ tak v
~n~nj sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele;

h) ~ nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na stárni politiku
zaměstnanosti, a to jaty české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání Či bydliště dodavatele;

I) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, Či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
oření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto Činnost pxvstřednictvím
~gJpovědného zástupce Či jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na
tyto osoby,

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

k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění yýkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

* SS

V Sezimově Ústí, dne 1 .1.2014
Ing. Přemys, PĚKNICE

F ~Vebn;a Inženýrská kancelář

___________________ $6 6255og~~ Dlčc7~°7~

Jméno: Ing. Přemysl P&nice
Funkce: Osvč

(CI

(2

ťb

(9

Stránka I z 29



Ing. Přemysj Pěknlce
Datum narozeni: 27.06.1959
ObČansM: Česká tcpflbIjka

Bydliště: Okružní 1385.391 02. Sezimovo Ústi
Místo podniká,,~ Okružjg 138$, 391 02, Sezimovo Ústi

nr,kaeni Číslo 62550985

Ptedm~j podnlk~~~. Projejcsová Činnost ve výstavba
Druh živnosti: Ohtašo‘,~i vázaná
Vznik oprávnei,f: 18.03.1996

ba plaenost~ op~áv,~,~- na dobu nen

Pfe‘J,n& podnik~,,~ Prováděni staveb jejich změn a odstrrn%o‘.áni
Dn~j1 Živnosti: OhIflo‘~c5 vázaná
Vznik opráv~,~ 18.03,199‘

Platnosti oprávtj

Předmět Podnikáni: Zámečnicí‘j nústnjjghflj
~ živno~: Ohlašovací řemeslM

Vznik Opnjw]ěpj: 05.04.2~
Doba Platnosti Oprávn
~ni:na dobu a en rčit on

Předmět podniká Vtoba obchod a služby fleuvedené v přílohách J ~ SživnosteoqkébO zákona
Oboiy Činn‘,~. Poskytováni ‘lužeb pro zenJědfl‘sfl zahradnictfl ‘ybnikářn‘,‘~ lesnjn‘,ia myslivost

Chov zvířat a jejich ‘ýn‘lk (‘ výjImkou žlvo~g~ výroby)
Výroba mo(ero‘ých a Přípojných vozidel a karoserj‘
Stavba a výroba plavidel
Provoznvgni vodov‘pj~ a kanalizaci5 úprava a rozvod vody
Poraden‘l(á a konzultačni Činno51, zpracováni odbon‘ých studií a posudln~
Služby v oblasd admi trarh‘n‘ správy a služby orpalzaěně hospo tskě povahy

Dost, živnosti: Ohlašovací volná

Vznik opnJvně~~ 02.03.1995
Doba platnosti OPI~‘1ěnI

Předmě, podnikán‘~ Poskytoyú~f slaM, v oblEtí bezpečn~« a ochrany zdraví při práci

Druh )ivno~Ij Ohlašovací vázanÁ
Vznik opráy,,ěnj. °3.IJ.201o

~Plawostiopm‘~flÍ.db

ZVW25 ‚vflj minou

OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE I Provodu
Fond soudržnosti I Vzduch a Přírodu

is z veřejné Části Živnostenského rejstříku
Platnost Ic 19.04.2013 14:24:43

;obMrkit.si
&Ď1~ in l)X

íI~UlOIl Ĺ

Q I~ckir; (

II 3 oqb°

. •~0ZQ Out

‘L
(Á

. .. ‘flhIliS9~ ~j

‚ ‘üL .on{Jíj, ~ .

PO :oog1111{,
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4iii$~4t ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fondsoudržnostj vzduchapřfr‘j~~

OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu,

Prohlášení o ekonomických a rw.ej,Č,*b kvallllkaČnich předpokia&ch

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Název obchodní flnny uchazeče: Ing. Přemysl Pěknice
Sídlo (místo podnikání, bydliště): Okružní 1385

391 02 Sezimovo Ústí

pwhlašuji tímto, že jsem ekonomicky a tinančně způsobilý tuto veřejnou zakázku splnit.

Toto prohlášeni podepisuji jako osoba oprávněná jednat osoba samostatně výdělečně činná

VSezimově Ústi dne: 11.1.2014
reg. Přemysj PĚKNICE

J St ohni a Inženýrská kar)ceýó,

( knjžnl 1385, 391 02 SezImovo ústi ?

ť~7~ ~:::°.:
~odpis oprávněné osoby dodavatele
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OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fond soudržností vzduch a přírodu

Teehniej‘é kvalifikační Předpoklady
Výběr významných staveb — referenČní list

Činnosti urováděné DM1110 Dfl) investora

LMlsdáVožice~ČOVPRo27soEo(lS8o~Kč) -~1~p
Město M]adá Vožice (Mgr. Jaroslav Větrovský starosta města, 724181334)
2009-2010. TDI
Kompletní rel~rnstsuk~ objekt Čov vč. technolog. zařízen4 pmpojovacíc~ potrubí, oprav
ko,minilncí

2. p~.... Čov kte~jtjj‘~ (50 000 tis. KČ) - flnancovg~~ SFŽP
Město Pacov (Tomáš Kocour místostarosta města, 723605436)
2011, TDI+KOO BOZ?
Kompletní rekonstnikce objekt ČOV vč. technolog. zařízení, z apacitnění kana1iz~Čn‘j~
přivaděče, propojovacích potrubí, oprav komunikací

4. C-Energy Bohemia - Rckonstni~«r análo‘ýcb vodobospod‘J‘ký(~ sW 1-3 etapa, (19 700 tis Kč)
C-Energy Bohemia ss.o. Planá nad Lužnici, (Ing Jaroslav Stěpánek tech, ředitel, 725072029)
2013, TDI+KQO BOZ?
Výměna vodovodních řadů vč. přípojek a oprav asfaltového povwhu

3. Obytný soubor nad Podhradský.,‘ rybníkem, technickg in&astrukn~p~ (8 330 tis Kč)
Město Mladá Vožice, (Mgr. Jamslav Větrovský starosta města, 724181334)
2011, TDI±Koo BOZ?
Vybudováni základní technické in&asmiktury vč, vodovodu..,, kanalizace, plynovodu, El
a komwjikací

Činnosti Drováděné jako subdodávka Drn VRV Praha

1. Náprava kanaJizn~‘.,j soustavy aglomernc~ Táborsko (454 350 tis. Kč) - flnan. SFŽP
(subdodávka pro VRV Praha)

(Zdeněk Zeman technik~ 725105823)2010-2011, TfM
Kompletní výměna stávající kana1iz«c~ a vodovodu, vč. přeložek síti a provedení oprav
komun~

Podpnjjekt:
03 Rekonstn&ce kmenové stoky A Tábor (66 850 tis. Kč)
0SMěšice výchcyj~ kanalizace a Čs (23300 tis. Kč)
07 Čelkovice kmiaJi7w~ (105 200 lis. Kč)
OSRekonstnte stoky Údolní ulice (32700tis. Kč)
JO Kanalizace IJsteck4 itkonstrtce kanalizace (23500 tis. KČ)
12 Rekons~jg~~ kanalizace ulice Komensl~ho (43 800 tis. Kč)
l3Rg01.,~ kana1iz~jce M. Koláře (4800tis. Kč)
16 R4onshukce kana1izači.,~ stoky v ulicích Bydlinsk~~o, Husinecká, B.Němcové,

Tioci~o‘rci‘á, Soběslavská, u ObecpJcji domů (64 000 tis. KČ)
21 Rekonstfllk kanaljzac~ vilová čtvrť (36500)

RekOnstrukcekanaliflcevulicjp.i,~afl_‘~,S~ni.25 Planá nad Lužnici Košická ulice, kanMi~ace (18500 lis. KČ)

Ústí dne: 11.1.2014

trig, Přemysl PĚKNICE
staveb i a Inženýrská kancelář

Okružn, 1 5, 391 02 Sezimovo List 2
iČ: 6255 DiČ: CZ59062?0370

Podpis oprávněné osoby dodavatele
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4 OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FOndsoudIinost~ vzduchapřĺmd«

Technjcl(é kvaiiti&~0j Pftdpoldady
Autorizovaný inženýr v oboru VOdohospo~g~5~~ stavby
Technický dozor — TIM I

PROFESM ŽWOTOpIS - Ing. Přemysi Pěknice

Danin‘ narozen‘: 27.6.1959
Bydliště: Okružní 1385, 391 02, Sezjmm,o Usu
Teleíbn: 608118940
E-mail: Pce@mybox,~

vzDĚLÁM:
1975 - 1979 Sttednl průmyslová škola strQJnická Komenského 1670, 39041 Tábor,

obor Sojirej~‘r‘
(zakonče~ maturing Zkouškou)

1979 - 1984 ČVUT Praha, iäkuita stavební flákw~ 7,16629 Praha 6,

(zakončeno státní závěrečnou zkouškou)

ODBOR!« PRAfl;

1984-1995 Vodní stavby Temelín (nyní HOCJrrj~p, as. Praha)

(stavební činnost)
Přípravář, kalkx~Ja,g, Stavbyvedoucí, ekonom PJ
příprava výroby, kalknjacc ccii, vedení stavby, řešení ekonomiky provoznJje‘Jn~g~,

1995 -2014 OsvČ
(Služby ve stavebnictví)
hnženýr~qj‘~ Čunuio~t,, činnost TDI, činnost koordjiiátom BOZ? projektová činnost

VYBRAJqÉ RELEVAJaId ZAKÁZKY:

Pacov - intenzjjj~ Čoi‘ (50 init. KČ), TOL vč. činnosti Koordinátora B0Z]~
Město Pacov (Tomáš Kocour mistostn~t‘~ města, 723605436)
Mladá Vožice, Čov PRO 275‘) U) (18,8 mil. KČ), TO! vč. činnosti Koordinátora BOZ?

Město Mladá Vožice, (Mgr Jaroslav Větrovsky starosta města, 724181334)
C-Enei.gy - Rd nstn.lcce aieátových vedohospodáhkých sítí 1-3 etapa (l9,7m11. KČ)
TO! vč. činnosti Koordin~ BOZ? C-Energy Bohemia s.r.o. Planá nad Lužnic~ (Ing.

Jaroslav Štěpánek tech, ředitel, 725072029)
Náprava kanalizační sousta‘7 agIomer~ Táboni‘j~ (454,4 init KČ)i.~. 1:. TOl (subdod4~ pro WV Praha)

C ~(Zdena Zeman technij‘ 725105823)

A CERflprj‘4~y.
1992 Pdkaz niá~nj způsobjiosti

; (: - Vedou~j odborný pmcovn‘~ pro invest. výstsv~ vedoucí pmjelstrn~ hl. sWvbyved~j
‘,, H 1993 O IVČdČenj0 autorjzarj

amorj~ v oboru vodohospn‘i~ stavby

‘994‘hissemingřůvobIastidJ ‘ng. Přemysl PĚKpq‘~2

Sfave5n~ a flžený~*á kancejéf
~ BOZ? Okružní 1385, 391 0 ~z,mo~o Ust: 2

Absol‘yo‘,g~j školení pro koorájjgt~ BOZ? vč. složeni zkoušky Č: 62550985 . DiČ f5908270370

Sezjm(woÚsu 11.1.2014 1‘
Ing Přemysl Pěknice
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OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ROPSKÁ UNIE I Provodu

nd soudržnosti I vzduch a přírodu

Technické kvalifikační Předpoklady

Technický dozor — náhradník TIM 2
Strukturovaný profesní životopis

a) Jméno a přljmenj: Bc. Petr Míka
Datumamlstonaroztni. 20.05. 1975
Adresa: Průbět~ 154,39002 Tábor
Telefon: 725 935 125
Rodinný stav: ženatý
ObčansM: ČR

b) Podrobný popis funkce: Hlavni stavbyv«Iouct

c) Dosažené vzděláni: ‘ysokoškol~‘é

d) Celková délka odborně praxe: 20 let

e) Přehled profesní
1993-2008
2008-2010
2010-2013

praxe vztahující sek plnění veřejné zakázky:
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy - mistr provozu síti
DAICH spos r.o. - stavbyyedo,mi
KAVAS W s.r.o. - hlavní stavbyvedo‘wf

I) Rejevantpj Zakázka:

N4rava kana1íz~Č‘g Soustavy aglomence Táborsko (2010)
Podproje~: 03 Rekonstsiij~~~ kmenové stoky A Tábor (66,9 mil. KČ)
Vodárenská společnost Táborsko (Ing. Milan Míka 602833271)

Čestně prohlašuji, že výše uvedené ůdajejsou pravdivé

V Táboře dne 11.1.2014
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OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fond Soudržností vzduch a přírodu

Technické ~aliIIk2ČIIÍ Předpoklady

itub~i
Smlouva o smlouvě budoucí

uzavřené dle * 536 obchoai,~o zákonjjm a násl. a právních předpisů s tímto zákonem
souvisejících a platném zněni v době uzavřeni smlouvy na akc~

„Vodoyo‘j Psáry, Dolní Jbtny~j~jp‘~ Vysoká a
kmmljz~ Ps‘y, Dolní JirČsny..jnj‘~j~3 Vysoká a ulice Pod Kostejenln

1.

Objednatel Ing. Přemysi Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo (Jatí
iČ: 62550985, DIČ: CZ5906270370
TeIX: 1-420382 521 174
E-mail: ice@my~,‘a
Bankovní spojení- xs, ~ poboč&~ Sezimovo listí
Číslo účtu: 9892510217/0100

Zhotovitel: Dc. Petr Mika, PnMgžn~ 154,39002 Tábor
Tel./6~x• 725 935 125
E-mail- p. mik~a~w~
Bankovní spojení Česic~ spořitelna Tábor
Číslo účtu: 646303043/0800

Pi~rnk~
P4dsnět,~ plněnj této sinJo~vy zajštěpj činnosti náJ,~~jn~ TDI ptl malizj~ci stavby
poskytn‘g~ doklwju o vzdějgpj strulct‘wovaného )ivotopisu a poskytnutj osvědč~njo
autorizaci podle zákona č~ 360/J 992 Sb.,o výkonu povolání autori~vanýcj‘ inženýrů a
techniků činných ve %ýstav~ ve znění pozdějších předpisů pro wnoria~ý inženýr
technik obor vodohosp«Jg~é stavby in akci:
‘,Vodo‘Pod Psáiy, Dolní Jirčany-lo~Jp.~ Vysokán kn liste Psát3,, Dolní Jirěaay..
lokalita Vysokg~ ulice Pod Koqtele,u“

1plnta
ZhOtovitel se zavazuje provést dílo v rozsábu či. 11 této smlouvy takto:

Die termínu dobodmj~~~ v SOD se zhotovitelem stavby
fledpokjad doba trvání: 365 dni

Stránka liz 29



OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Provodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fondsoudržnostj vzduchapř~mdu

Technické kvalifikační Předpoklady

Iv.
Cena za dílo

Cetia za provedení díla v rozsahu čI. fl této smlouvy je dle cenové nabídicy.

V.
Platební nodmínky

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifljcovaná v článku IV. této smlouvy bude
uhrazena na základě vystavené a odsouhlasené íhktury se splatnosti 30 dnů.

vl.
Smluvní ookutv

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků této smlouvy zaplatit
opMvněné straně tyto pokuty:
- za prodleni zh vites terminem dokončení a odevzds~J díla provede zhotovitel díla

v konečné faktuře odpočet ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodleni.
- pro případ prodlení a platbou zaplatí objednatel zhotoviteli penále z prodlení ve výši 0,1%

z dlužné částky za každý den prodlení.

vn.
Závěrečné ustanovení

Tato smlouvaje vypracována ve třech vyhotove~f~~~ platnosti originálů, z nichž 2 si
ponechá objednatel a I zhotovitel.

VTábokcine 11.1.2014

Ing. Přemysl PÉKNI/t
stavební a inženyrska R

Oknjžnl 1385. 391 0? Soz~m~. ji

IČ: 62550955. tYČ C25j

Ing. Přemysl Pěknice
objednatel
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OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Provodu,

Fond $oudržnost~ I vzduch a p~rodu

NABÍDKOVÁ CENA ZAK(zj‘y

lVI pro akci:
Vodovod Psáry, Dolní JirČany - lokalita Vysoluj a ulice Pod Kostelem a

~wizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

Nabídková cena je zpracována jako nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady související
1 výkonem
Nabídka je zpracováns V souladu se zadávacími podiník~nj

Cena bez DPH 344 000,- KČ

DPH 21%

Cen celkem s DP«

dne: 11.1.2014

72240,- KČ

416 240,- KČ

Ir~ iPřemysi PĚKNICE
stavekrji a ‘nženýrska kancelář

Okružnl 1j385, 39i 02 SezImovo Usu ?
Č: DIČ;

Ing. Přemysl Pěknice
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ŽI~?~: :o STŘCD( ~ N E VZdUChapří~.Qdu

MAIWDÁTNI SMLOUVA
~ ~‘«I DNEŠNIHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

~9 bíriQ~t
~š Název: Obec Psáry

sídlo: Pražská 137,25244 Psáry
zastoupená ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta obce‚~‚ íČ: 00241580

~0J«yjmJ spojeni: 23734349/0800
WI(~X ~t 8)11)

na stranějednéjako mandant (dále „mandant „)

a

Ing. Přemysl Pěknice
se sídlem: Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ustí

‘ iČ: 62550985 DIČ: CZ5906270370
zapsaná v obcho~1njj~ rejstJ~j~ vedeném v oddíle ‚ vložce

~ rwiÁl~ c~ bankovní spojen4 č.ú.: 9892510217/0100 vedený u KB a.s. pobočka Sezimovo Usti,
jednající ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Pěknice
Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodáj~j: Ing. Přemysl Pěknice
Technický dozor — osoba I: Ing. Přemysl Pěknice. (dále TDI I)
telelbu: 608118940
e-mail: Pehlce@mybox.cz
Technický dozor — osoba 2: Bc. Petr Míka (dále TIR 2)
telefon: 725935125
c-snail: p.n‘ika@kav~wcz

;~ na straně druhéjako mandátář (dále ~~mandatář‘)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Nabídku mandata podanou v zadávacím řízení vyhlášeigm mimo režim zákona Č. 137/2006
Sb., o veř~jných zakázkách, v plamém znění (dále „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky na
prováděnj služeb — výkon technického pro stavbu „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita
Vyso~ a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod
Kostelen~“ «ybnJ mandant jako nabídku nejvhodnější v souladu ust. * 81 Zákona

Zastupitelstvo obce Psáry schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne
pod usnesením č

dohoajy se smluvní strany na uzavření této smlouvy (dále Jen „Sm1ouva‘~ dle ust. ~ 566 a násl.

Obchodního zákoníku
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7.2. V případě prodlení mandanta s úhradou Odměny zaplatí mandant mandatáři úrok z prodlení ve
sjednané výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.3. V případě, že se mandatář nezúčastní kontrolního dne nebo pravidelných porad, zaplatí
mandantovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu nebo
pravidelné poradě.

7.4. V případě nečinnosti mandatáře ve lhůtě delší než 3 dne po výzvě mandanta ve věci plnění
povinností po záruční dobu díla, zaplatí mandatář smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ za každý
případ a den prodleni.

Článek 8.
Záruka

8.1. Mandatář poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této Smlouvy po dobu záruční lhůty
stanovené Zhotovitelem stavby ve Smlouvě o dílo. Počátek běhu záruční lhůty je vymezen
dnem, kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná
zhotovitelem Stavby skončí. Důkazní břemeno nese mandatář.

Článek 9.
Závěrečná ustanovení

9.1. V případě, že mandant neobdrží příslušnou dotaci, rtsp. nebude mít zajištěno financování
stavby, je oprávněn od smlouvy odstoupit a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany mandatáře.

9.2. Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této Smlouvy je možné
provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

9.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom (1) vyhotoveních.

Přílohy, aniž by musely být přímo součástí této smlouvy:
1. Projektová dokumentace Stavby - není přímo součástí smlouvy
2. Smlouva o dílo na realizaci Stavby - není přímo součástí smlouvy
3. Hannonogram provádění Stavby — není přímo součástí smlouvy
4. Nabídkový rozpočet zhotovitele Stavby - není přímo součástí smlouvy
5. Pojištění mandatáře odpovědnosti za škody na min. I mil. Kč

Mandant: Obec Psáry Mandatář: Ing. Přemysl Pěknice

VPsárechdne VSezimověÚstí dne 12.1.2014

Ing. P mysl PĚKNICE

~
Milan Vácha Ing. Přemysl Pěknice
starosta obce Psáry OSVČ
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