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1)Krycí list nabídky
2)Identifikační údaje uchazeče:

a Právnické osob
Obchodní firma nebo název:

Sídlo/místo podnikání:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Členové statutárního orgánu:

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat
jménem právnické osoby (doložit originál Či
úředně ověřenou kopii dokladu o takovém
oprávnění):

Kontaktní osoba:

Adresa:

Telefon/fax:

E-maíl:

b F zické osob
Obchodní firma nebo jméno a příjmení:

Rodné číslo nebo datum narození:

V Praze dne 14. 1. 2014

/if~/ /~ -‚

Ing. Š. ka Balšánková
míst‘i předsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba

Nábřežní 4, 15056 Praha 5—Smíchov

257110312, 257110312/ fax. 257 319 398

fryba@vrv.cz

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 15056 Praha 5—Smíchov

Akciová společnost

47116901

CZ47116901

ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, Člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, Člen představenstva

Ing. Zdeněk Starý, člen představenstva

Bydliště, případně místo podnikání, je-Ii
odlišné Od bydliště:

Kontaktní osoba:

Adresa:

Telefon/fax:

E-mail:

‚~‚
‚ 15056 Prahas člen ředstavenstva
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

‚ k prokázání základní~h kvalifikačních předpokladů
podle ~ 53 zákona Č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách

v platném znění

‘ Níže podepsaní členové statutárního orgánu akciové společnosti Vodohóspodářský rozvoj a
výstavba, as., zkráceně VRV a.s.~se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, 1047116901 prokazují
splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění tímto čestným prohlášením.

Členové statutárního orgánu prohlašuj!, že Vodohospodářský rozvoj a výstavba as.,
zkráceně VRVa,s, jako dodavatel: ‚

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku ‚ podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jdě O přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu, a tento předpoklad splňuje jak právnická osoba,
tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu, a to jak ve vztahu k Ceské
republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

b) 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, a tuto podmínku splňuje
Jak právnická osoba, tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu, a to jak
ve vztahu k Ceské republice tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

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

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

e) není v likvidaci

f)‘ nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa ‘podnikání či bydliště dodavatele

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



I) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplínárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisu
a žádný z odpovědných zástupců, jejichž prostřednictvím vykonává činnost, nebyl
v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek

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

Toto čestné prohlášení činí členové statutárního orgánu na základě své jasně a svobodné yule
a jsou si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

VPraze dne ~/‘1.~1. ?nl‘-/
Za Vodohospodářský rozvoj

Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva

Ing. Š,éka Balšánková
mí7předseda představenstva

a výstavbu a.s., zkráceně VRV a.s.

Ing. liří~rýba
člen přq stavenstva

~deněkSta~
člen představenstv

Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva



Čestné prohlášení

o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
dle * 54 zákona Č. 137/2006 Sb.

Níže podepsaní zmocnění zástupci prohlašují, že Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, 150 56, lČ: 47116901, jako uchazeč o veřejnou zakázku

splňuje profesní kvalifikační předpoklady dle * 54, písm. a), b) a d) zákona o veřejných zakázkách v plném
rozsahu dle předmětu veřejné zakázky

V Praze, dne 14. 1. 2014

V000HO$PQDÁŘSPCÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
15056 Pahaa
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl B, Vložka 1930

.~

tárnroriEt~Ei~~—
představenst‘,o Ing Jan Plechatý, dat nar 5 září 1946

. : ::.rpr~a2 Legerova:185~26, Psč 120:00

den vznjkú,.íunkce: 20. ledna2011
prosince 2010

. $ng~Zdeněk‘stai.ý. dat. nar. 2O.:listopadu.~1931
‘ Präha.-.Krč, ROdVirIOVSká 1567/4, PSČ 140-OO.

dentvznikujunkce. 15. čeivna~jJ,

.. ‘lng;~:š~rka Balšánková dat. nar. 25. srpna 1964
Praha 5; Na Císařce 12, PSC 150.00
den vzpik‘j funkce: 20. ledna.20Jj,
den vzniku členství‘ 6 prosince 2010

. : Ing. Jiří Vaidhans, dat. nar. 28. března 1955
Praha 4- Kamýk, K Lesu 965, PSč 140 00

prosince 2010

Ing. Jiří Frýba, dat nar. 3. května i~sg
Kamenice - Struhařov1 Slavíková 1613, PSč 251 68

~

..-údaje platné ke dni: 19.11.2013 06:00

eIektxonicky podepsai “MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE (iČ 00215650]“ dne 19.1.1.201.3v 10:43:39,

Ďatum zapIsu: 12. brezna 1993 .

Obchodní fir . . - Vocjohos odářsl« romo‘ a stavba a s zkráceně VRV a ~

~
~tifikačníčj.47flé~o1..‘.

podnikání:

1í2



Čestné prohlášení
o splnění kvalifikačních předpokladů

Já níže podepsaný odpovědný zástu~ce pro předmět podnikání: inženýrská činnost v investiční
výstavbě, akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, se sídlem Nábřežní 4,
Praha 5, prokazuji splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění, ~ 53, odst. 1, písm. i) tímto čestným prohlášením:

Čestně prohlašuji, že:

- jsem nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mi nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů.

VPraze dne I‘I.4?o1~

Ár

lrjpetr MaUna
7dpovědný zástupce

pro inženýrpkou činnost v investiční výstavbě
( VRVa,a



tu
MĚSTSKÁ čÁsl ]L4EA 5
T~řad městské části Praha 5, živnostenský odbor
15022 Praha 5, Nám. 14. října 4

ZIV!(Ji63.7)12008/Obit

Výpis z živnostenského rejstříku
t~ —

L Obchodm &nia Vodohospodářsky rozvoj a vystavba a 5 zkraeeně Vliv as

~ Jdenti5kačnz &slo 47fl6901

~ Snilo Nabřežm 9014, 150 00, Praha 5 - Snuchov

~ ~‚vnostenske oprqvněrn Č 1

[ Předmět podnikani Vyroba~ obchod a služby neuvedene v »Mokách 1 až 3 živnostenskeho zákona
Qboiy živnosti volné Provozování vodovodu a kanalizaci a uprava a rozvod vody

Velkoobchod a maloobchod
Poskytovani software, poradenstn v oblasti mforma~nich technologu, zpracovaní dat
hostmgQvé a souvisejíct činnosti a webove portály
Reahtni, činnost, sprava a udržba nemovitostí
Poradenska a konzultační činnost, zpracovaní odborných studn a posudku
Proj el«óvánf požemko‘týclf Úprav ‘ : ‚

Vyzkum a vývoj y oblasti přirodmch a techmckych věd nebo společenskych věd
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodařské povahy
lWimoškobu vychova a vzdělaváiu, pořadanf kurzů, školení, včetně lektorske činnosti
Provozovarn kulturních, kulturně vzdělavacfch a zábaynicb zařizeni, pořadam
kulturních produkcí, zabav, ‘výstav, veletrhu, přehbdek, prodejních a obdobnych akcí
Poskytovaní teclmickych služeb

~ Výroba, obchod ti šlužbý jindé nezařazené
Vznik živhostenského oprávnění: i‘~.03.1~93‘

Doba trvání ivnostěnsk~ho o.ptávnění: na‘‘do~u nenrčitQÚ
I.

Úřad příslušný podle ~ 71. odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5

V Praze dne 22.1O.20Ó8

M. efB

Č. J.:

‚.‘. ‚ .

‚.. . . .

„Ir



Lčestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti 7

Čestné prohlášenĺ

o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
dle * 50 zákona č. 137/2006 Sb.

Níže podepsaní zmocnění zástupci prohlašují, že Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, 150 56, IČ: 47116901, jako uchazeč o veřejnou zakázku:

TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany — lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry,
Dolní Jirčany — lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku dle * 50 odst. 1, písm. c)

Ing. š4ka Balšánková Ing. Jiř?~rýba
mís~6předsedkyně představenstva člen př4dstavenstva

.. ~ ~ VODOHOSPODÁŘSI~Ý
V Praze dne 14. 1. 2014 % ~ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Nabrežrg 4
‘‚ 15056 Prahas



Prohlášení O pojistné smlouvě 8

my, níže podepsaní členové statutárního orgánu uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
(zkráceně VRV a. s.), Nábřežní 4, 150 56 Praha 5—Smíchov, iČ: 47116901, tímto čestně prohlašujeme, že
máme uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním minimálně
1 mil. Kč. Zavazujeme se udržovat pojištění účinné v uvedených minimálních limitech Po celou dobu
účinnosti smlouvy.

V Praze, dne 14. 1. 2014

VODOHOSPCDA~SYÝ
Rozvoj A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
15056 Praha 5

7



Technické kvallflkačn předpo lady dle ~ 56 záko a
9

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí, seznam techniků včetně vzdělání a praxe

Čestné prohlášeni

Níže podepsaní zmocnění zástupci prohlašují, že Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, 150 56, iČ: 47116901, jako uchazeč o veřejnou zakázku:

splňuje technické kvalifikační předpoklady dle ~ 56, odst. 2), písm. a) zákona o veřejných zakázkách
a že realizoval tyto zakázky splňující zadavatelem stanovené požadavky.

Seznam významných zakázek
Název zakázky Popis poskytnutých Rozsah plnění- Doba a Objednatel (kontaktní

I služeb realizační místo údaje, kontaktní osoba,
I náklady v Kč bez plnění telefonní číslo)
I DPH

Linhartice — výkon činnosti TDI, 35528005,- 02/2011 — Obec Linhartice
doplnění spolufinancováno 07/2012 Linhartice 134, 57101
kanalizace z prostředků SFŽP Linhartice Moravská Třebová,

I Vladimír Andrlík, tel.
I 724183845

Kamenice ! Funkce inženýra - 279 927 743,- 06/2009 - Obec Kamenice,

J kanalizace a správce stavby, 01/2013 Ringhofferovo nám. 434,
J vodovod administrace dotace, Kamenice 251 68 Kamenice
I výkon Tol, Ing. Pavel Čermák, starosta

tel. 323673105J činnost správce 287 473 768,- 03/2010 — Město Strakonice, Velké
J Strakonice — stavby, TOl, 12/2012 nám. 2, 38601 Strakonice,
J intenzifikace administrace Strakonice Ing. Jana Narovcová, tel.

ČOV a doplnění projektu ve vztahu 724351300
kanalizace k SFŽP a další

VRVa. s. byl vedoucí
účastník sdružení se
společností Mott
MacDonald.

Aglomera~ Výkon správce 117 656 000,- 04/2008 — Severočeská vodárenská
Duchcov _ stavby a technického 07/2012 společnost a.s., Přítkovská
odstran~n~ dozoru objednatele Duchcov 1689,41550 Teplice,
Výustí při realizaci stavby a Ing. Martin Matzek, tel.

jejím uvedení do 736 502 501
~ provozu

Přílohou referenční listy

Ing. Š%rka Balšánková Ing. iří F‘~?ba
nlíst4ředsedkyně představens7~a f~7 ‘ : ? V000HOSPCDAŘS)člen přeástavenstva

ROZVOJ A VÝSTAVBA as.V Praze dne 14. 1. 2014 ~ 4

~ 15056 Praha 5 .



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

podle ~ 68, odst. 3 žákona 6. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění

Níže podepsaní členové statutárního orgánu akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s., zkráceně VRV a.s. se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IC 47116901 v návaznosti
na ustanovení 5 68 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
čestně prohlašují, že:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zkráceně VRV a.s. jako uchazeč

neuzavřel a neuzavře zakázanou dóhodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.

Toto čestné prohlášení činí členové stätutárního orgánu na základě své jasné a svobodné vůle
a jsou si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne
Za Vodohospodářský rozvoj a výstavbu as., zkráceně VRV a.s.

Ing. Jan Plechatý
př@dseda představenstva

Ing. ~‘árka Balšánková
mís~o~ředseda představenstva

F
ln]JVí Frýba
člen ~ředstavenstva

Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva

Ing.
člen představenstva

3~



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele

dle ustanovení 5 68 odst 3 písm. a) zákona č. 13712006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění

My, níže podepsaní zmocnění zástupci společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba as.,
se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Nábřežní 4, lČ: 47116901, prohlašujeme, že:
Žádný ze zaměstnanců a členů statutárního orgánu uchazeče nepracoval v posledních
třech letech u zadavatele s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných
zakázkách.

F
~

člen př dstavenstva

Toto čestné prohlášení činí členové statutárního orgánů na základě své jasné a svobodné
vůle a jsou si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

VPrazednel‘1.‘l Z@17

Za Vodohospodářský rozvoj a výstavbu as., zkráceně VRVa.s.

Ing. Šá~Balšánková
místofedsecia představenstva



Nabídková cena 12

TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní JirČany — lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní
JirČany — lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

Kč bez DPH DPH 21% Kč vč. DPH

Nabídková cena

pro výkon činnosti TDI - 154 000,- 32 340,- 186 340,-
vodovodu
pro výkon činnosti TDI - 196 000,- 41 160,- 237 160‘-
kanalizace
Celková nabídková cena 350 000,- 73 500,- 423 500,-

V Praze‘ dne 14. 1. 2014

1‘ /
Ir g. Šárka Balšánková,

mí opředseda představenstva

I g.Zí Frýba,
člen p edstavenstva

~‚ r‘~ ‘ ‘1
~ *

VODOHOSPOQM~g“
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.~
Nábřežnĺ 4
15056 Prahaa

Líz



:~ ŘEL ~: ::~ ~:z~0~ NI E

MANI)ÁTNÍ SMLOUVA

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

. Obec Psáry
sídlo: Pražská 137,25244 Psáry
zastoupená ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta obce
iČ: 00241580
Bankovní spojení: 23734349/0800

na stranějedné jako mandant (dále „mandant“)

a

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
se sídlem: Nábřežní 4,150 56 Praha 5—Smíchov
IČ:47116901 DIČ: CZ47116901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v.Praze v oddíle B, vložce 1930
bankovní spojení, č.ú.: 19-1583390227/0100 vedený u Komerční banka a. s., Praha 5,
jednající ve věcech smluvních: Ing. Sárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: Ing. Jan Domáň
Technický dozor — osoba 1: Ing. Kateřina Suchopárová (dále TDI 1)
telefon: 257 110314
e-mail: suchoparova®vrv.cz
Technický dozor — osoba 2:: kg. Jiří Cabrnoch (dále TDI 2)
telefon: 257 110 220
e-mail: cabrnoch@vw.cz

na straně druhé jako mandatář (dále „mandatář“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Nabídku mandatáře podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky na provádění
služeb — výkon technického pro stavbu „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice
Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ vybral
mandant jako nabídku nejvhodnější v souladu ust. ~ 81 Zákona.

(B) Zastupitelstvo obce Psáry schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne
pod usnesením Č )‘

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy (dále jen „Smlouva“) dle ust. ~ 566 a násl.
Obchodního zákoníku

Název:

Lit‘,



OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE j Provodu,
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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, resp. nebude mít zajištěno financování stavby, je
oprávněn od smlouvy odstoupit a to bezjakýchkoliv 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. Harmonogram provádění Stavby — není přímo součástí smlouvy
4. Nabídkový rozpočet zhotovitele Stavby — není přímo součástí smlouvy
5. Pojištění mandatáře odpovědnosti za škody na min. I mi!. Kč

Mandant: Obec Psáry Mandatář: Vodohospodářský rozvoj a výstavba as.

V Psárech dne V Praze dne, 14. 1.2014

Ing. $rka Balšánková
míťopředseda představenst‘,a

Ing. J,íří F ‘ba
člen ~řed,~tavenswa

VOD0HOSPODAŘS~
Rozvoj A VÝSTAVBA a.s.
Näbřežni 4
15056 Prahas
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