Obec Psáry
Pražská 137
25244 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha č. 6 ZD

FORMULÁŘ KRYCí LIST
-

ZPRACOVÁNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES POLNI
JIRCANY“

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo
název)

ZONA architekti, s.r.o.

Sídlo
(celá adresa včetně PSC)

Práčská 14a13139, 10600 Praha 10- Záběhlice

Adresa pro doručování
(celá adresa včetně PSC)

Práčská 14a13139, 106 00 Praha 10- Záběhlice

Právní forma

Společnost s ručením omezením

Identifikační číslo

284 71 148

Kontaktní osoba

ing. arch. Martin Belica

Tel. č.

E-mail:

737 811 094

Celková nabídková cena
díla v Kč bez DPH
(zaokrouhlit na cele
koruny)
.

.

martin.belica@zonaarch.cz

880.000,- Kc

.

V Praze

Dne 18. 12. 2015

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence či osoby oprávněné/ných jednat za dodavatele (vč. uvedení jména, příjmení
a funkce podepisujícího!.
ínb)
1

ZONA architekti, s.r.o.

ioJ.Iřax: 271 91 Ü 091 w«w. zonaarch.cz

.

Pracska 1 4a ! 3139
106 00 Praha 10-Záběh~jce
~.364~ «S,~JfŠ,€Z28471t4a

I

5/15/60

Číslo smlouvy objeds~atele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
NA VYPR4COVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení ~ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/20 12 Sb.

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupen:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:

Obec Psáry
Pražská 137, 25244 Psáry
Milan Vácha, starosta
241580
neplátce DPH
23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

ZONA architekti, s.r.o.
Práčská 14a13 139, Praha 10— Záběhlice
ing. arch. Martin Belica
284714148
CZ28471148
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
1002733923/2700

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 143996.
(dále jen „zhotovitel“)

Stránka

1z7

2. Tuto smlouvu je možno ukončit výpovědí z důvodů podstatného porušení povitmosti
vyplývající z této smlouvy s účinností ke dni doručení výpovědi.
3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
b) prodlení zhotovitele s plnění části díla o více než 30 dnů
c) dílo či jeho část předané zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro
které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.
Článek XII.
Závěrečná ujednání
1. Změny této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník.
3. Tato smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží
dvě vyhotovení této smlouvy.
4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro
její platné uzavření stanovené tímto zákonem (* 41 citovaného zákona).

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto
smlouvu uzavřely na základě úplného vzáj enmého konsensu a že tato smlouva odpovídá
jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené
nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále
prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy
neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a
platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
VPsárech dne

V

Za objednatele:

dne
Z

~yov1wlezoNA architekti, s7F~i
t&jfax: 271 910 091 v,ww zonaarckcz

Práčgkó

Á..

Milan Vácha
starosta

Stránka

7Z7

14a

J 3139

IČ: 284 71 148. DIČ: CZ28471143

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha č. 3 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
podle zákona č. 13 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Název zakázky:

ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA AKCI „NAVES POLNI
JIRCANY“
Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme,
že dodavatel
obchodní firma/název/jméno a příjmení:
se sídlem/místem bydliště

ZONA architekti, s.r.o.

Práčská 14a/3139, Praha 10 Záběhlice,

za kterou je/jsou oprávněn/i jednat

-

IČ: 28471148

ing. arch. Martin Belica

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle * 53 odst. 1) uvedeného zákona
tak, že dle písm:
c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle ~ 49 obchodního zákoníku,
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hisolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k ůbradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle * 54 písm.
d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo
jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) mu nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle ~ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Dále prohlašuji, že jsem jako dodavatel ekonomicky a finančně plně způsobilý splnit
předmět výše uvedené veřejné zakázky.
Dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou
známy žádné skutečnosti, které by mohly ekonomickou a finanční způsobilost výše uvedené
společnosti splnit předmět této veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit

V Praze
tel Kaz: 271 91009; vzw zonearet‘ cz
Pračs á 14a
3139
lOtO 00 Praha 1 0-Záběhljce
IQ 284.7.1. 148.DIÓ:.GZ2347.1.l48

Podpis osob oprávných jednat jménem uchazeče

Obec Psáry
Pražská 137
25244 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha Č. 4 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE *68 ODST. 3 ZÁKONA 13712006 SB.
Název zakázky:
ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA AKCI „NAVES DOLNI
JIRČANY«
obchodní finna/název/jméno a příjmení:

ZONA architekti, s.r.o.

se sídleni/místem bydliště:

Práčská 14a13 139, Praha 10 Záběhlice

IČ:

28471 148

DIČ:

CZ28471148

za kterou je/jsou oprávněn/i jednat:

ing. arch. Martin Belica

-

1) Prohlašuji/prohlašujeme, že v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek
nebyl žádný člen statutárního orgánu v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele.
2) Nejsme akciová společnost*
3) Prohlašuj i/prohlašujeme, že jsem/jsme neuzavřel/i a neuzavřu/neuzavřeme zakázanou
dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., O ochraně
hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, výše uvedenou.
Má-li dodavatelformu akciové společnosti, doloží k nabídce seznam vlastníků akcií jejichž
souhrnnájmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálů a odstraní bod 2 z čestného
prohlášení
*

VPraze

Dne 18. 12. 2015

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence či osob/y oprávněné/ných jednat za dodavatele (vč. uvedení jména,
příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)

~‘

~

W
~.

ZONA
architekti,
teL iĺax:
1 910091. wwv,~ zonaarch.cz

106 00 Praha 1 0~ZáhěhlLce
IČ: 284 71 148. DrČ: CZ28471148

Obec Psáry
Pražská 137
25244 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha č. 5 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UVEDENÍ SUBDODAVATELŮ
-

Název zakázky:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA AKCI „NAVES DOLNI
JIRČANY“
obchodní firma/název/jméno a příjmení:

ZONA architekti, s.r.o.

se sídlenVmístem bydliště:

Práčská 14aJ3 139, Praha 10 Záběhlice

iČ:

28471 148

DIČ:

CZ28471148

za kterou je/jsou oprávněn/i jednat:

ing. arch. Martin Belica

-

Prohlašuji/emc,
že mám/e v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) a níže předkládám/e
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky

subdodavatele

Část plnění. přědmětu
vereine zaka.zky

% finaneni podii

Gano Stojanov
Milan Mareš
STATIKON Solutions, s.r.o.

Zdravotechnika
Silnoproud
Statika staveb

10%
10%
15%

Jdentitikační údaje
.

.

.

..

.

1

V Praze

.

Dne 18. 12. 2015

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence či osoby oprávněné/ných jednat za dodavatele (vč. uvedení jména, příjmení
a funkce podepisujícího/podepisujících)
ZONA architekti, s.r.o.

tel/tax: 271 91003~. wx~: zonaarch.cz

A ČZ~

Práčski 14n 1,139
106 00 Praha 1 O-Zábéhlice
IČ: 284 71 148. DIč: CZ28471148

)

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143996

Datum zápisu:
8. října 2008
Spisová značka:

C

143996 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
ZONA architekti, s.r.o.

Sídlo:
Praha 10

-

Záběhlice, Práčská 3139/14a, PSČ 10600

Identifikační číslo:
284 71 148

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:
Ing.arch. MARTIN BELICA, dat. nar. 15. prosince 1974
Berlínská 1491/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 8. října 2008

jednatel:
Ing. LEOŠ ZEMAN, dat. nar. 6. června 1968
Frýdlantská 1316/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 8. října 2008

Způsob jedná ní:
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.

Společníci:
Společník:
MARTIN BELICA, dat. nar. 15. prosince 1974
Berlínská 1491/9, Hostivař, 102 00 Praha 10

Podíl:
Vklad: 101 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 101 podílů
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydáván
Společník:
LEOŠ ZEMAN, dat. nar. 6. června 1968
Frýdlantská 1316/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Podíl:
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 podílů

Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydáván
Základní kapitál:
201 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Počet člene statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ~ 777 odst. 5 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Jednatelé netvoří kolektivní orgán.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (htto:Ilwww.justice.cz).
Dne: 18. 12.2015 15:53
Údaje platné ke dni 18. 12.2015 05:41
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