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1) Identifikační údaje uchazeče

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EMS, spol. s.ro.

Sídlo firmy,
kontaktní adresa: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

iČ: 18626084 DIČ: CZ18626084

telefon: 281 040 611 fax. : 281 040 699 e-mail: ekis@ekis-ascz

Bankovní spojení: KB Praha 1, č.účtu 4012303031/0100

Zápis v obchodním rejstříku : u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vložky 2362

Statutární zástupci — jednatelé společnosti : Ing. Jiří Pospíšil

Jaroslava Smolíková
Miloš Smolík
Ing. Miloš Smolík
Eva Stodolová

Za společnost jednají jménem společnosti navenek a také za ni podepisují vždy dva jednatelé
společně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti
připojují svůj podpis vždy dva jednatelé.

Odpovědný zástupce:
(dle ~ 11 zák.č.455/91 Sb. v platném znění)

Generální ředitel společnosti: Miloš Smolík
Reditel společnosti: Ing. Miloš Smolík
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle 5125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 01 .04.2016

IČO

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jif I Pospíšil . jednatel

Ing. Miloš Srnollk jednatel
Miloš Smolík jednatel
Jaroslava Smóllková jednatel
Eva Stodolová jednatel

Způsob a rozsah jednáni
Společnost zastupuji vždy dva jednatelé společně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením 5 63 odst. 3 zákona, že:
. 5 53 odst. 1 písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizovaně 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 jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzení za spácháni takového trestného činu; jde-li o právničkou
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 pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahuk území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště,
5 53 odst. I písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí a předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo kzahlázeni odsouzení za
Spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačnlm systémem o veřejných zakázkách

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol, s r.o

1.2. Právní forma
Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo
Náchodská 2421
19300 Praha Horní Počernice
Česká republika

‘1.4.
18626084

—4---
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právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či Členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musi tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárniho
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizačn~ 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 České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání Či bydliště,

. 5 53 odst. 1 pism. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,

. 5 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

. 5 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,

• 553 odst 1 písm. Q
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikáni či bydliště dodavatele,

• 5 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na.penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, mista podnikání Či bydliště dodavatele,

• 5 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek nepojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a tojak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,.

• 5 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně 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 předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

• 5 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

• 5 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

• 5 53 odst 1 písm. I)
nebyla vůči němu V posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v
poslednich 3 letech uplatněno opatření k řešeni krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy
a řešení krize na finančním trhu.

3. Profesní kvalifikační Předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační Předpoklady die ustanoveni 554 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávněni k podnikání dle ustanoveni 5 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Vystavil I Předmět podnikáni

robvodnl báňský
úřad Kladno ~Viz poznámka i za tabulkou
ObyodnI báňský Viz poznámka 2 za tabulkou
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~šb‘WC6 úřad Kladno

Výpis z Městská Část Montáž, opravy, revize a zkoušky
~ivnostenského Praha 20 ‘ etektrických zařízeni

juříku

.WPi5 ~ Městská Část Montáž, opravy, revize a zkoušky
živnostenského Praha 20 plynových zařízeni a plněni nádob
rejstříku plyny

YÝPiS Z Městská Část Poskytováni služeb v oblasti
živnostenského

Praha 20 bezpeČnosti a ochrany Zdraví při prácireJ~třlku I

\/ypis Z Městská Část
živnostenského Praha 20 Projektová Činnost ve v~stavbě
Lej S triku
yýpis Z ‘ Městská Část Prováděnf Staveb, jejich změn a
žlvnoétenského

Praha 20 odstraňovánIí,eis.!řik,u
výpis z Městská Čäst
živnostenského Praha 20 Výkon zeměměřických Činnosti
reji triku

YýpiS Z Městská Část Výroba, obchod a služby neuvedeně
±ivnostenského

Praha 20 p~0u1ách 1 až 3 živnostenského ti Poznámka ~I2907.2oo9
za tabulkou ‘

rejstříku ZAkona

Pozn. 1 .

k &nnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 53 písm. f), ) zák. ČNR Č. 61/1988 Sb. ve znění
poždějších předpisů
Pozn. 2
kprojektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součásti hornické Činnosti a činnosti ‘

prováděné hornickým způsobem V rozsahu 53 písm. f), ) zák. ČNR Č. 61/1 988 Sb. ve zněni
pozdějších předpisů
Pozn. 3
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Poradenská a konzultační Činnost, zpracováni odborných studii a posudků
Poskytování technických služeb
Povrchové úpravy a svařovaní kovů a dalších materiálů
Projektováni pozemkových úprav
Pronájem a pC~Čování věcí movitých
Přípravně a dokončovací stavební práce, specializované stavební Činnosti
Realitní Činnost, správa a údržba nemovitostí
Reklamní Činnost, marketing, mediální zastoupeni
Skladování, baleni zboží, manipulace s nákladem a technické Činnosti v dopravě
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Ubytovací služby
Velkoobchod a maloobchod
Výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků
Zprostředkování obchodu a služeb



4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace
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Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 29.11.2004. RozhodnutI o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 2712.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 01 .02.201 6.

Datum: 01 .04.2016

Evidenční číslo: CP2016002696

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Seanem kvaltflkovaných dod.vat.lů
Ověřuji pod pořadovým Číslem I8QJ2OISNRD‘LR. se teto listina, které
vtnlkla provedením výstupu z Informačního systému veřejné správy
eteldronld<ě podoby do podoby listinné, sklddéjfcl so 4 listů se
doslovné shoduje s obsahem výstupu Z intormočnlho systému veřejné
sprévy V elektronIcké podobě.

‚?

HZ

~. ~:

Ttlk ElektronIcky
I podopsáno certifikátem
~ lsvz2.mmr.cz

dne 1.4.2016

Pmzt 20 dno 01,04. 236

‚ Ověřující osoba: Kot vi Lanka

Podpis 7.#..



Přehled závad na kanalizaci navrhovaných k opravě v roce 2016

I stručný popis závady dle protokolu kamerové prohlídky hloubka cca
I úsek kanalizace 2015 (VHS Benešov) předpokládaný rozsah opravy 1cm povrch

Č. od Š do Š ulice DN délka(m1 Strana DVD lQieJvjtJl riziko), 2frldko velmi vyseté), 3(významné rIziko) počet JC celkem

2 501-502 Javorová 250 49.23 127,131 3 v šachtě 502: infiltrace vody netěsnost šachty 220 hlína 1 16 500 16 500
3 501-503 Javorová 250 48,83 141,145 3 na 24,74 m: otevřená prasklina - Infiltrace vody vložka 0,5 m 200 asfalt 1 10 500 10 500
4 234-233 IC Junčáku 300 42,63 327,329 5 na 38,37 mz poškozeni stěny - průnik zeminy, infiltrace vložka 0,5 m 210 štěrk i 11 500 11 500
5 327,329 5 na 42,61 m: infiltrace vody v šachtě 233 netěsnost šachty 210 zámk. Dlažba 1 20 000 20 000

na 5,37 m: mechanické poškozeni stěny, průnik hrubého
6 725-726 Horní 300 37,3 235,237 4 materIálu fréza + 2x vložka 0.5 m 160 asfalt 2 15500 31 000

stručný popis závady dle protokolu kamerové prohlídky
úsek kanalizace 2014 (Herčík) předpokládaný rozsah opravy

od Š do Š ulice DN délka strana 1(nejvjtšj riziko), 2(rlzikovelmi vysek‘), 3(~zna,nné riziko)

7 202-203 Za Vápenkou 300 31,28 C1-12 na 24,55 m: chybějící část stěny vpravo zemina vložka 0,5 m 180 asfalt i 11500 11500

8 228-228,4 Nad Soutokem 300 44,85 C-26 C-2Č na 20,65 m: prasklina vlevo, chybějící střep vložka 0,5 m 200 -230 asfalt i 11500 11 500
9 229-230 Nad Soutokem 300 26,81 C-30 C-2Č na 2,92 m: praskliny, střepy v horní části vložka 0,5 m 200- 230 asfalt i 11500 11500

10 232-219 Nad Soutokem 300 30,4 C-35 C-2Č na 3,19 m: odbočka průrazem, chybí kus stěny pláště fréza + 2x vložka 0,5m 200- 230 asfalt 2 15500 31 000
11 233-234 Nad Soutokem 300 28,59 C-37 C-2Č na 1,92 m: prasklé potrubí, střepy 2x vložka 0,5 m 200- 230 asfalt 2 11500 23 000
12 235-236 pod Vápenkou 300 50,02 C-41 C-2Č na 34,31 m: příčné prasklIny vložka 0,5 m 250 asfalt i 11500 11 500
13 236-237 Pod Vápenkou 300 41,22 C-43 C-3č na 8,93 m: praskliny potrubí, střepy 2i vložka OSm 250 asfalt 2 11500 23 000
14 237-210 Pod Vápenkou 300 26,93 C-45 C-3Č na 2,90 m: prasklina nahoře, chybějící střep vložka 0.5 m 250 asfalt i 13 000 13 000
15 238-239 Pod Vápenkou 300 50,94 C-47 C-3č na 50,30 m: prasklé potrubiv místě napojeni do šachty šachty 240 asfalt i 11500 11500
16 168-168A Za Vápenkou 300 32,13 C-Al C2-2Č na 30,44 m: prasklina nahoře, chybějící střep vložka 0,5 m 290 asfalt i 11500 11500
17 275-274 Nad Soutokem 300 7,11 C3-2 O na 7,11 m: odbočka vpravo výřezem - přesazená fréza + klobouk 170 asfalt i 21 000 21 000
18 276-275 Nad Soutokem 300 27,8 C3-3 C3 na 18,13 m: odbočka vlevo výřezem - prasklIny fréza + klobouk + vložka 170 asfalt i 41 000 41 000
19 J 277-276 Nad Soutokem 300 J 30,75 ‚3-4 C3 ‚ na 7,11 m: odbočka vpravo výřezem - přesazená • praskliny fréza + klobouk • vložka 170 asfalt i 41 000 41 000

~Cena celkem bez DPH
DPH 21%

s DPH

~‘i‘ľ. V Š‘ : N)I “ r.‘).

\ňcIlods i~ 2 P1
193 (H) I fIllu )

351 500
73 815

425 315

I
G ‘É INŽENÝRSKÉ



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ~‘ 2586 a násL zákona č. 89 2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník‘)
mezi:

Či. I. Smluvní strany
Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Milanem Váchou, starostou

se sídlem: Pražská 137, 25244 Psáry

iČ: 00241580

Osoba oprávněná kjednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále Jen „objednatel“

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkr. EKIS, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jiřím Pospíšilem a Ing. Milošem Smolíkem, jednateli

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
iČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
Bank.spojení: Komerční banka, a.s.
osoba oprávněná kjednání
ve věcech technických: Ing. Jiří Pospíšil, 602 342 780

dáleJen „ zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy
I. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající

v odstranění 18 závad na řadech splaškové kanalizace v obci Psáry a Dolní Jirčany tak,
Jak jsou popsány v příloze č. 1 — přehled závad (dále jen dílo).

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v Čl. III. této smlouvy.

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tří dnů, Po ukončení této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené
dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v Čl. V. této smlouvy.

5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho



pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavl~
a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za Škodu tím
způsobenou

Či. iii. Cena díla
1. Cena díla činí :351 500,- Kč + DPH. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou Č. 2 této

smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle

této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Či. IV. Platební podmínky
I. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelen~ Po předání díla

objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IC, DIČ, Číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby — úhrada díla,
fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu
s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní Ihuta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené
faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení
s placením ceny za dílo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání Částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění
I. Zhotovitel se zavazuje:

ZapoČít s plněním díla : v týdnu 11.7.—l 5.7. 2016, kdy mu zároveň bude předáno
staveniště (den předání bude uveden ve stavebním deníku).

Dokončit dílo : do 30 dní ode dne předání staveniště
2. Místo plnění : místní komunikace Psáry, Dolní Jirčany

3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

Či. VI. Záruka
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Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za
soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanýnij zhotoviteli
objednatelem a právními předpisy.
Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písenmou
formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od
doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ačji mohl zjistit.

Či. VII. Sankce
Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši
2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtování smluvní pokuty.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Či. VIII. Ukončení smluvního vztahu
Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením.
Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

a) zhotovitel jev prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně

sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit‘

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
. smluvní straně.
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Či. IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze Po vzájemné dohodě smluvních

stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě
musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichi každá
smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a
5 jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
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stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

že souhlasí

e dne 20. 5.2016

Za zhotovitele

Milan Vácha

Starosta

19300 Praha )


