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Vážená paní Sedláková

V příloze zasílám nabídku na zakázku : Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace Psáry, Dolní
Jirčany.

Děkuji za Vaši poptávku.

V případě dotazů či připomínek jsem k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Hezký den

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vosková
‚‘edoucí obchodu
oddělení kanali.začn.ich robotů

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
mobil: ±420 734 417 034
tel: ±420 244 403 513-4
fhx: ±420 241 773 473
email: voskovac~zei~ris.cz
http://www.zepris.cz
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Zadavatel:
Obec Psáry
pražská 137
252 44 Psáry
IC 00241580

V Praze dne 23. 05. 2016

Zakázka:
„Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace Psán‘, Dolní )irčany“

Vážení obchodní přátelé,

na základě Vaší poptávky ze dne 09. 05. 2016, Vám jménem společnosti ZEPRľS
s.r.o., IC 25117947, se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 praha 4, předkládáme
cenovou nabídku k zakázce „Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace
Psáry, Dolní )irčany“.

Cenová nabídka po objektech:
Celkem bez DPH: 334 500,- Kč
DPH 21°Io: 70 245,- Kč
celkem s DPH: 404 745,- Kč

Termín realizace
Začátek v 23. týdnu

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.

s pozdravem

ZEPRIS
Mezi Vodami 27
14320 Praba4 ~5J
iČ: 25117947
nič: CZ25117947

Bc. Tomáš Grabmüller
technický ředitel ZEPRIS s.r.o.
tel.: +420 737 256 567
E-mail: grabmuller@zer3riS~!c~

Přílohy:
- Oceněný výkaz výměr
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelCi
- Návrh smlouvy o dílo
- Plná moc
- Seznam referenčních zakázek
- osvědčení o referencích



REFERENČNÍ STAVBY

ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, iČ: 25117947, v zastoupení Bc. Tomáše Grabmüllera
že provedla níže uvedené zakázky:

OBDOBÍ NÁZEV STAVBY / POPIS DÍLA OBJEM V TIS. MÍSTO

“Rakovník Čelakovského, obnova kanalizace
05.13 - 08.13 bezvýkopová technologie GFK Liner 2 813 Rakovník

‘Oprava kanalizační sítě‘
10.13 - 12.13 Oprava kanalizace výkopem, Sanace kanalizace bezvýkopovou 2 728 Praha 6

technologií GFK Ruzyně
“Obnova kanalizace v obci Velké Popovice po živelní události v 6/2013“ Velké Popovice

11.14- 06.15 obnova kanalizace bezvýkopovou metodou, sanace kanalizačních šachet, 6 600 okr. Praha -

výměna potrubi, osazeni krátkych vložek vychod

ZEPRIS Ss
Mezi Vodami
143 20 Praha
iČ: 25117941

22t‘EES D1Č;CZ2511

Praha 16. 05. 2016
Bc. Tomáš Grat
technický ředitc



na základě plné moci, tímto čestně prohlašuje,

:.o.
27

1947

INVESTOR - OBJEDNATEL

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Františka Depolta Č. p. 1870, 269 01 Rakovník
Ing. Věra Čermáková, tel:720 994 608

Letiště Praha, a.s.

K Letišti 1019/6, 16008 Praha 6
Ing. Karel Biskup, tel: 220 112 624

obec Velké Popovice
Komenského 254, 251 69 velké Popovice

Mgr. Ivan Boleslav, starosta, tel:323 665 231

‚mOller

ZEPRIS



Osvědčení o řádném provedení stavby
vydané v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů

ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 63 9/27, Praha 4, IČ: 25117947 provedla pro objednatele
obec Velké Popovice, se sídlem Komenského 254, 251 69 Velké Popovice, IC: 00240966, stavbu
„Obnova kanalizace v obci Velké Popovice Po živelní události v 6/2013“.

Rozsah stavby byl v objemu 6600019,78 KČ bez DPH.

Místo plnění bylo v obci Velké Popovice, okr Praha - východ.

Stavba byla provedena v období 11/2014 — 6/2015.

Práce provedené ZEPRIS s.r.o. plně odpovídaly technickým požadavkům na ně kladeným a byly
řádně a odborně provedeny a dokončeny.
ZEPRJS s.r.o. nemá vůči této stavbě žádné nevypořádané reklamace ani soudní spory.

Praha 2.6.2015

OBEC O
Velké Popovice

Komenského 254/Li~~ RJ2~~~ 251 69 Velké Popovice

za obec Velké Popovice
Mgr. Ivan Boleslav, starosta
tel.: ±420 323 665 231



Osvědčení o řádném provedení stavby
vydané v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZEPRIS s.r.o., se sídleni Mezi Vodami 639/27, Praha 4, iČ: 25117947 provedla pro objednatele
Vodohospodářské sdruženi obcí Rakovnicka, se sídlem Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník,
IC: 47019549, stavbu „Rakovník Celakovského obnova kanalizace“.

Rozsah stavby byl v objemu 2 813 656,- Kč bez DPI-I.

Místo plnění bylo ve městě Rakovník.

Stavba byla provedena v období 5/2013 -~ 8/2013.

Práce provedené ZEPRIS s.r.o. plně odpovídaly technickým požadavkům na ně k]adenýni a byly
řádně a odborně provedeny a dokončeny.
ZEPRIS s.r.o. nemá vůči této stavbě žádné nevypořádané reklamace ani soudní spory.

Rakovník 29. 9. 2015 Vodohospodářské sdružení

obcí Rakovnicka
FranUška Diepolta Čp. 1870

26901 Rakovrt ®

za Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva
tel.: ±420 313 521 030
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Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.04.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firmalNázev
ZEPRIS s.r.o.
1.2. Právní forma
Společnost s ručením omezeným
1.3. Sídlo
Mezi Vodami 639/27
14320 Praha
Česká republika
1.4. Ičo
25117947

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Alexander Strádal jednatel

Způsob a rozsah jednání
Každý zjednatelů je oprávněn společnost zastupovat samostatně.

1.6. Ostatní osoby oprávněně jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a příjmení Právní titul jednáni jménem nebo za Způsob a rozsah Datum platnosti
osoby dodavatele jednání do

Ing. Fetr Semerád prokurista Vi~1~oznámka 1 za

Pozn. I
Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením ~ 53 odst. 3 zákona, že:
. ~ 53 odst. 1 písm. 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, podplaceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde a 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

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle ~ 125 a násled. zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů
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předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizačni
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště,

. 553 odst I písm. 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
spáchánI 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 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 vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikáni či bydliště,

. 553 odst I písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,

. 553 odst. I písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnuti 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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

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

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

. 5 53 odst. I písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak 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,
553 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek.

. 553 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
posledních 3 letech uplatněno opatření k řešeni krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy
a řešení krize na finančhim trhu.
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3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 5 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 oprávnění k podnikáni dle ustanovení 5 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu Vystavil I Předmět podnikáni

Výpis z veřejné Části ‚Česká pošta, Prováděni staveb, jejich změn a
1živnostenského rejstříku sp. odstraňováni

~Výpis z živnostenského Městská Část Montáž, opravy, revize a zkoušky
Ireistriku 1Praha 12 ~ zařízeni a plněni nádobplyny

‚Výpis z živnostenského Městská část
rejstříku Praha 12 I Projektová Činnost ve výstavbě

Výpis z živnostenskěho IČeská pošta, ‚Výroba, obchod a služby neuvedeně ~ poznámka i 10.09.2012
rejstříku 5.~. v přílohách I až 3 živnostenského za tabulkouzákona

Pozn. 1
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladováni baleni zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Pronájem a půjčováni věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studii a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzděláváni, pořádáni kurzů, školeni, včetně lektorské činnosti
Poskytováni technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení 5 54 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu Obsah dokladu
Datum

Vystavil vystaveni

fó~idČen1 o autorizaci Ing. Petr Semerád - autorizovaný inženýr voboru ČKAIT 14.05.2003
Č. 23978 vodohospodářské stavby
Osvědčeni o autorizaci Ing. Alexander Strádal- autorizovaný Inženýr voboru A,.,‘ — 24.06.1999
Č. 21376 vodohospodářské stavby
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. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 31.08.2005. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 22.09.2005.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 18.03.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 19.04.2016

Evidenční Číslo: CP2016003308

Q Elektronicky
~ podepsáno certlťikátem

- lsvz2.rnmr.~
dne 19.4.2018



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem P12 15763/2016 MTK, že tato
vznikla převedením výstupu z informačního systému
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů,
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné si
elektronické podobě.

Ověřující osoba: Váňová Jana

V Praze dne 19.04. 2016

Podpis

J


