
Obecní úřad Psáry

26 -08- 2016
KRYCÍ LIST NABÍDKY Č.j.: Cu- «?~?~1J1t.

1. Veto na zkůzka malého rozsahu dle zákona 137120

Název zakázky; Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovcú, kú. Dolní Jlrčany

2. ZákIadni Identlflkačnl údaje

2.1. Zadavatel

Název: Obec Psáiy

Sídlo: Pratská 137

TelJfax: 241 940 454

E-mali: sedlakovat€msary Cz

lČ: 002 41 580

Osoba eprévninů jednat jménem Milan Vácha, starosta
zadavatele;

Ko ktni ~ pí Sedláková

Tel : 602 754 834

E-mail; sedlakpvac~‘osa‘y.cz

2.2. UchazeČ

Název; BES aro.

Sidlolmlsto dnikáni: Sukova 625. 256 01 Benešov

TelJfax: 317722811. fax 317 725 691

E-mali: besbn(~besbn.cz

l&. 437 92 553

DIČ: (243792553

S Itová značka v obchodnlm re střIku: vedeným Městským soudem v Praze v oddile C vložka 7496

Osoba O rávněná nat za uchazu : Ing Milan Chotaš - jednatel společnost,

Ke Í oso Ing. Milan Chotaš - Jednatel společnosti

ToiJfa 317722611, fax317725691

E-mail: besbfl(~beStn Cz
3. Nabídková cena, zahrnu veškeré a kIa nutné k realizacI zak

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH sazba 10% Samostatně DPH sázba 21 %: Cena celkem vČétně DPH:

3509311,50 xxx 736 955,42 4246266,92

4. M n ve které a na dkov cena v bodu 3. uvedena

Kč

7.0 rávněná osoba za uchazeče nat

Podpis eprávněnÍesoby

Tltul,jméno, př~menl Ing. Milan Chotaš

Funkce jednatel společnosti



Okresní živnostenský úřad Benešov Dne 23.4~i997
č‘ 5. 3056192/Z/T97
ev~č, 320100—5012—OO

Živnostenský list

Okresní úřad v Benově - okresri živnostanflý.útad ptislušný
podle ~ 2 z&kcna Č ~7Q/1991 Sb,, o ~zvnostensXých útadech
vydává podle & 47 odst. 1 a 4 a Čl XII zákona Č~455/l9n Sb.,
o ~ivnostenské~n podnikáni ve zně*u posdě~ěich pradpisg
živnostenský list právniokd osobě:

obchodní j~néno : ~S.S s‘ r

sidlo : Sukova 625, 256 03. Benešov

Ič : 437 92 5~3

předmět podnikání : ~ sta#eh včet~& jejich změn,
udr~ovacicb ~z‘acj ~s nob a ieiich

~ivnostenský list se vydává na do~a: neurčitou

Vznik oprávněni provoaovat živnost; dle zák.č.286/1995 Sb. ‚čl.Xfl

žt transformován ze t čj. 3054/92/Z. čj.. 3~Ó%5/92/Z, čj.
3056/92/Z a čj. 3057/92/Z
živnostenský list je evidovat‘ v ~ivnostensRéni rejstřiku okÜ
Bene~ov.

.. . .

pověřeny



N Toniů ~ zvekjných rojstflkě ctettronic~ pcdogs& ‘M~STSKÝ SOUD V PRAZE pč 0021E660V dne 1702016v 15~1~20.
‚ EPVid:3FAJrtGvbdtiLqiPwos3SQ

I Výpis
. J z obchodního rejstViku. vedeni~ho
J Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 7496
E r Datum zápisu: 25. února 1992

Spisová značka: C 7496 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: B E S s,r.o.
Sídlo: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601
Identifikační Číslo: 437 92 553
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikáni:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

_____ zpracování kamene

silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povoleně hmotností přesahující 3,5 tuny, jsou-ii určeny k
prepravě zvířat nebo věcí
opravy silničních vozidel
zámečnictví, nástrojäřství
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

___________ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán: .

jednatel:
Ing. MILAN CHOTAŠ, dat. nar. 13. listopadu 1973
Opřetice 2. PSČ 25761

Den vzniku funkce: 5. ledna 2012

jednatel:
Ing. TOMÁŠ JELÍNEK, dat. nar, 9. ledna 1969
Praha 4- Podolí, Hudečkova 109417, PSČ 14000
Den vzniku lunkce: 5. leUna 2012

Způsob jednání: Společnost zastupuji jednatelé každý samostatně. V případech nabývání,
zcizováni nebo zatěžování nemovitého majetku, poskytováni nebo přijímání

Žity půjček Či úvěrů zastupují společnost aha jednatelé společně.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí
rady:

Ing. FRANTIŠEK Kod, dat. nar. 31. rfjna 1900
Praha 5, K Rovinám /6, PSČ 15800
Den vzniku lunkce; 24. února 2012

Den vzniku čLenství: 24. února 2012

člen dozorčí rady:
ing. PAVEL PILÁT, dat. nar. 30. června 1959
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 229013, Psč 18200
Den vzniku členství: 24, února 2012

Člen dozorčí rady:
Ing. JOSEF NEUWIRTH, dat. nar. 20. srpna 1949
Praha 10, Kolodějská 3079/4. Psč 11000
Den vzniku členství: 24. února 2012

Společníci:
Společník: Metrostav as., lč: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Údaje platné ke dni: 17. srpna 2016 05:36 1)2



oddíl C, vložka 7496

Podíl: Vklad: 60 204 000,- Kč
Splaceno; 100%
Obchodní podít 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list; ne

Základní kapitál: 60 204 000.- Kč
Ostatní skutečnosti:

Datum uzaWeni společenské smlouvy: 23.12.91.
Počet členů statutárního orgánu; 2
Počet Členů dozorčí rady: 5
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ~ 777 odst.
5 zákona Č. 90/2012 Sb« o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje pla!né ke dní: 17. srpna 2016 05:36 212



vým číslem V 422/2016, ž~ taro listina, která vznikla
z informačního systému veřejné správy z elektronické
listinné, skládající se z 2 listů, se doslovné shoduje
z informačního systému veřejné správy ‚‘ elektronické

Ověřující osoba: Macháčková Drahomíra

V Benešově dne 17.08. 2016

‚ľ?
. ~ řPodpis •~~~‚ľ

~ ~‘~eá~x0‘~

7 “

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořado
převedením výstupu
podoby do podoby
S obsahem výstupu
podobě.



B E S s.ť.o., Sukova 525, 25601 Benešov _________________

Firma je zapsaná v obchodnim rejstřlku, vedeném S E S S. r. a
Městským soudem v Praze, eddU C, vložka 7496 ~LNL &OVSKL $ILN‘CL

Referenční seznam

Výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací, ploch a inženýrských sítí
Název akce Objednatel Lhůta Náklad

Kanalizace Hrusice - provedeni živičných povrchů ENAS &S. 2011 5,5 miL Kč
I/S Mirošovice-Milíčín vybrané úseky Řso ČR správa Praha 2011 4.5 mil. Kč
Revitalizace návsi v obci Rataje Obec Rataje 2011 3,7 mil. KČ

Struhařov - místní komunikace - oprava Škod po přivalových deštích Obec Struhařov 2011 3,5 mil. Kč
Pavlovice mistni komunikace Obec Pavlovice 2011 2,1 mil. Kč
111112410 Malovice I - pokládka asfaltových koberců Údržba silnic s.r.o. 2011 2,7 mil. Kč

111112147 Vysoká I - pokládka asfaltových koberců Údržba silnic aro. 2011 2,7 mil. Kč

111/11826 - Týnčany - I Údržba silnic s.r.o, 2011 2,2 mil. Kč
Lesní cesta Hradešlnká Lesy České republiky sp. 2011 2,2 mil. Kč
SOKP 51201 - Vestec, 80 174 Metrostav as. 2012 54,0 mil. Kč
Komunikace 111/11124 Liba! a most ev.č.1 1124-3, rekonstrukce Metrostav a.s. 2012 42,0 mil. Kč
Program modernizace komunikaci II. a Ill. třidy (P3) - l1í121 Chyšky STRABAG as. 2012 25,0 mil. Kč

11/124 Slapsko - Františkov Colas CZ, a.s. 2012 7,3 mil. Kč
SO 14 Stavebni dvůr Horni Počernice - Jižní pjocha Metrostav as. 2012 7,2 mil. Kč
Kamenice - kanalizace a vodovod Těptin IMOS group aro. 2012 7,2 mil. Kč
Rekonstrukce místních komunikaci-. vč.kanalizace a vodovodu Město Sedlec Prčice 2012 6,8 mil. Kč
111/0046 Bohostice - rekonstrukce mostu Metrostava,s. 2012 4,6 mil. Kč

Cyklostezky. cyklotrasy - Vestec Subterra as. 2012 1,6 mil. Kč

SOKP 512 $0174 Metrostav a.s. 2013 11,3 mil. Kč

Oprava krytu silnice 111/13711 Řetězový most Stádlec- Dobřejice- Čenkov Jihočeský kraj 2013 11,0 mil. Kč

Rekonstrukce a modernizace mistních komunikaci Město Rožmitál pod Třemšínem 2013 9.4 mil. Kč

Oprava sil. 1/18 Drásov a I/IS Křešice-Veselka Metrostav a.s. 2013 8,6 mil. Kč

l/la Obory - priMah Metrostav a.s. 2013 6,8 mil, Kč

Rekonstrukce mistnich komunikaci Sedlec Prčice - povodeň 2013 Město Sedlec Prčice 2013 5,3 mil. Kč

Louňovice pod Blaníkem - oprava silnic a MK Po sítích Zvánovec as. 2013 5,2 mil. Kč

Rekonstrukce komunikace.. ulice Pražská - Votice Město Votice 2014 19,2 mil. Kč

Silnice 11/102 a lI/lIS Krásná Hora nad Vltavou, průtah Metrostav as. 2014 14,3 miL. Kč

Oprava MK Struhařov Obec Struhařov 2014 11,1 mil. Kč

lI/l IS Příbram - Hluboš, km 30,620- 31730 Středočeský Kraj 2014 10,8 mil. Kč

Rekonstrukce mistnich komunikací v obci Kosova Hora Město Kosova Hora 2014 10,2 mil. Kč

Rekonstrukce mistnich komunikaci Sedlec Prčice - povodeň 2013 Město Sedlec Prčlce 2014 8,4 mil. Kč

Havarijní oprava zdi Il/ill Č. Šternberk KSCJS St.č.kraje p.o. 2014 8,2 mil. Kč

Oprava propustku na silnici 111150 Votice KSÚS St.č.kraje p.o. 2014 7,7 mil. Kč

1/3 oprava sjízdných větvi km 8,2; 10,3 a 15,1 ŘSD ČR 2014 7,5 mil. Kč

Rekonstrukce mistnich komunikaci v osadách Sedlec-Prčice Město Sedlec Prčice 2014 7,1 mil. Kč

11/523 Větrný Jeníkov - Humpolec Kraj Vysočina 2015 38,3 mil. Kč



Modernizace komunikaci II. a Ill, třídy (PT) Metrostav as. 2016 35,1 mil. Kč

11/118 Příbram - Hluboš, km 30,620- 31,730 (ve sdruženi) Středočeský kraj 2016 25,4 mil. KČ

Silnice 11/102 a 11/118 Krásná Hora nad Vltavou, průtah Metrostav as. 2015 21,7 mil. Kč

Rekonstrukce a modernizace místnich komunikaci v Pyšelich, Zaječicích, Město Pyšely 2015 20,6 mil. Kč

cyklostezka voziČk~řům přátelská trasa TrhŠtěpánov — Rehab,ústav Kladruby — Tehov Středočeský kraj 2015 11,2 mil. Kč

Dopravní úprava Sedlčany - Na Potůčku Město Sedlčany 2015 6,0 mil. Kč

Mosty - opravy a rekonstrukce
11/109 Čerčany - PoříČí propusty KSÚS Středočeského kraje 2011 1,2 mil. Kč

Komunikace 111/11124 Libež a most ev.č.1 1124-3, rekonstrukce Metrostav a.s. 2012 40~7 mil. Kč
Výstavba přijezdové komunikace Ořikov a napojeni průmyslové zóny Město Sedlčany 2015 3,0 mil. KČ
Rekonstrukce mostu v Čakovicích Město Týnec nad Sázavou 2015 0,6 mill«

111110226 Daleké Dušníky, most evě. 10226-1 KSÚS Středočeského kraje 2015 5,1 miLl«
111/1192 most ev.č. 1192-1, Chlum KSůS Středočeského kraje 2015 4,6 mil.Kč
111/00412, most ev.č. 00412-1 v Obořišti KSŮS Středočeského kraje 2015 5,3 mil.Kč
111/1123 Popovice, most evě. 1123-6 KSÚS Středočeského kraje 2016 6,4 mil.Kč

Hřiště a ostatní stavební objekty
Revitalizace venkovních ploch ZŠ Trhový Štěpánov - víceúčelově hřiště Město Trhový Štěpánov 2011 13,2 mil. Kč
Oprava požárni nádrže v obci Libež vč. odvodněni - kanalizace Obec Ubež 2011 2,6 mil. Kč

Rozšířeni vodovodu a kanalizace v Lokti Obec Loket zoti 2,4 mil. KČ
Viceúčelové hřiště Olbraniovice Llniverzáinj stavebni, a.s. 2012 3.2 mil. Kč
Oprava tělovýchovného zaUzeni v obci Libež Obec Libež 2012 2,4 mil. Kč
Revitalizace venkovních ploch při ZŠ Benešov Město Benešov 2013 6,0 mil. Kč

Čestně prohlašujeme, že výše uvedené akce byly řádně provedeny a předány objednatelům, a že na těchto zakázkách
nejsou nevypořádané reklamace.

V Benešově 25.08.2016

Ing. Milan Chotaš
jednatel B E S s.r.o.

~



Obec Struhařov

BES s.r.o

Sukova €25

25601 Benešov

iČ: 43792553

Věc: Podání reference na akce prováděné firmou B E S s.r.o, pro Obec Struahřcv

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a modernizace místních komunikaci v Obci Struhařov

Termín realizace: Záři — prosinec 2014

Rozpočtové náklady: 10.874574,55 Kč bez DPH

Charakter zakázky: oprava komunikací — frézování a odstraněni podkladů, zemní práce, tn*bni vedení,
pokládka obrub, podkladní vrstvy, pokládka asfallovýeh vrstev, svislé a vodorovné dopravní značení. DIO

Realizované práce byly společnosti B E S s.r.o. (16 437 92 553), Sukova 625, 25601 Benešov

dokončeny v souladu s požadavky investora. Zkušenosti a prad dodavatele jsou dobré a spolupráce

proběhla bez problémů. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Ve Struhařově dne: 16.122014

Y

J4Ý~
.~—ó7

M~gr. Dagmar Zajíčková
starostka obce Struhařov

Adresa: Mnichovická 179
251 64 Struhařov
Okres Praha Východ

Telefon, 323 641 874
e-mail: QJaq&~ha~Qv~~
web: v‘v.struhsrpvn

lČ: 00240800

P fl



Město Votice

Ve Voticich dne: Ĺ.?

Vašezn.: N51512013 B E S s.r.o.
Sukova 625Naše Zn.:
25617 Benešov

Vyřizuje:

iČ: 437 92 553

Věc: Podáni reference na akce prováděné firmou B E S s.r.o. pro Město Votive

Název zakázky : Rekonstrukce komunikace — ulice Pražská — Votiee

Termín realizace: 10/2013 — 4/2014

Rozpočtové náklady: 19 183 067,23 KČ bez DPH

Charakter zakázky:
~ délka: ~&O8 ni
• výměra: 9 817 rn2
• rekonstrukce komunIkace — frézováni asfaltových koberců, odstraněni podkladů

- bouráni konstrukci
- pokládka podkladnlch vrstev
- pokládka asfaltových koberců AC

. vjezdy clo objektů a přilehlých nemovitosti včetně terénních úprav

. vodorovné dopravnl značení
• elektromontáže - ůprava veřejného osvětleni
. oprava odvodněni komunikace
• oprava vodovodního řadu

Realizovaná práce byly provedeny v souladu s požadavky investora ve vysoké kvalitě a kjeho

plné spokojenosti. Společnost BES ss,o. prováděla akci jako hlavni zhotovitel. Zkušenosti s prací

dodavatele jsou velmi dobré a spolupráce proběhla bez problémů. Práce byly provedeny řádně a

odborně.

Město V~tice
Komenského UÚfIL 700

25917 VOTICE

‚

Jana4kocurová
starostka města Votice

Adresa, KQmeiiskěho n~městĺ 700 Telefon: 317 830 111 iČ 00232963
259 17 Votlce e-mail: podatelna@votjce.cz



Věc: Podání reference na akci prováděnou firmou B ES ss.o~

pro Krajský úřad - Středočeský kraj

Název zakázky: Cyklostezka vozíčkářům přátelská trasa Trhový Štěpánov
— RehabilitaČní ústav Kladruby — Tehov

Termín realizace: 11/2014 — 10/2015

Rozpočtové náklady: cena die veřejné soutěk: 8 671 665,69 Kč bez DPH

cena po uzavření dodatku SoD: 8 394 479,59 KČ bez DPH

Charakter zakázky: novostavba zpevněné cyklostezky s asfaltovým povrchem —

celková délka —4 123m

- pokládka hutněných asfaltových vrstev— 12351 m2

- odvodněni komunikace — drenáž —2 975m, propusty —

DN400 — celková délka — 21m

-zřízeni krajnic a úprava příkopů —4116 m2 krajnice, 1415 m
-příkopy

- dopravně Inženýrská opatřeni, dopravní značení

Realizované práce byly provedeny řádně a odborně, v souladu s požadavky
investora. Společnost S E S s.r.o. OČ 437 92 553) se sídlem Sukova 625, 256 01
Benešov prováděla výše uvedenou akci jako generální dodavatel. Zkušeností s prací
dodavatele jsou dobré a spolupráce proběhla bez problémů.

Mgiwt‘ aJiud*ieJw‘~ii~
ve U~tO~ltzTtrt?t$ torn

~ ~\\ ~Ifl~(



Vašezn: N 101/2015

Věc: Podání reference na akce prováděné firmou S E S sss~, pro Město Pvšely

Název zakázky: Rekonstrukce a modernizace místních komunikaci v Pyšelích,
Zaječicích, Kovářovjckb a Nové Vsi

Termín realizace: 4/2015 —7/2015

Rozpočtové náklady: 20567 079,69 KČ bez DPH

Charakter zakázky:
- rekonstrukce komunikace — frézování asfaltových koberců, odstraněn‘ podkladů

- recyklace za studena
- bourání konstrukci
- pokládka asfaltových koberců AC

• vjezdy do objektů a přilehlých nemovitosti včetně terénních úprav
• vodorovn~ dopravní značeni
• oprava odvodnění komunikace

Realizované práce byly provedeny v souladu s pohdavky investora ve vysoké kvalitě a

kjeho plné spokojenosti. Společnost BES sa-a prováděla akci jako hlavní zhotovitel.

Zkušenosti s prací dodavatele jsou velmi dobré a spolupráce proběhla bez problémů. Práce byly

provedeny řádně a odborně.

.‚

~St‘nislav Vosický
starosta města Pyšely

Město Pyšely
Adresa: Náměstí tGJvlasaryka 4, PsČ 25) 67 Telefon: 323 647 218
IČO: 240664 Fax: 323647452
E-mail: urad@pyselycz Http://www.pysejycz

BES sa-a.
Sukova 625
256 01 Benešov
lČ: 43792 553

V Pyšelích IL 9.2015



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ý 2586 a násl. zákona Č 89/2012 Sb., občanského (dále .‚ občanslg zákoník‘)
mezi:

ČL L Smluvní strany
Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce

se sídlem: Pražská 137, 25244 Psáry

iČ: 00241580

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

dále/en „ ob/ednatel“

Zhotovitel: B .E S s.r.o,

osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Milan Chotaš, jednatel; Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
iČ: 437 92 553
DIČ: CZ 43792553

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Milan Chotaš

dále Jen „zhotovitel“

ČL H. Předmět a účel smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající

v provedení prací a dodávce materiálů dle projektové dokumentace, kterou i‘ 1 1/2015 pod
Č proJektu P1401/I vypracovala ‚firma 11W PROJEKT s. r. a Pod Lázní 1026/2, Praha 4,
ověřenou Ing. Maninem Horejšem — autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby, CKÁJT — 0002706 — „rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici
Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany“ (dále jen Projekt) a v souladu se stavebním povolením,
které vydal MW C‘ernošice- odd dopravy pod sp. zn. výst. 7]SOS/20J5/Sp ze dne 4.5.
resp. 12.5.2016, které nabylo právní moci dne 20.6.2016 (dále jen Stavební povolení).
Situace stavby a stavební povolení jsou nedílnou součásti této smlouvy jako příloha Č. I a
2 (dále jen dílo).

2. Obíednatel se zavazuje dflo 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 či. 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 požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

Či. HI. Cena díla
L Cena díla Činí: 3.509.311,50 Kč ± DPH 21% tj. 4.246.266,92 Kč. Cenová nabídka

zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou ě. 3 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
1. Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem 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, iČ, 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 lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručeni 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
1. Zhotovitel se zavazuje:

Započít s plněním díla: v 37. týdnu 2016, kdy mu zároveň bude předáno staveniště (den
předání bude uveden ve stavebním deníku).
Dokončit dilo : do 8 týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění: ul. Sportovců, Dolní Jirčany



3. 0 převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

Či. VI. Záruka
1. Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této

smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad

díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3‘ Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím. díla objednatelem a její délka činí 3 roky‘
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného

odkladu po té, co se o nich dozvěděl‘
5. Právo na odstraněni vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chýbných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chýbnost objednatele neupozornil, aČji mohl zjistit‘

Či. VII. Sankce
1. 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.

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou fakmry se sj ednávaj.í 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 uvedeně ve
vyúčtování sm]uvní pokuty.

4. Uhrazením, smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu Škody, kterouje možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav‘

Či. VIII. Ukončení smluvního vztahu
I. 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 je v ‚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,

Či. IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemsié 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 nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — Situace stavby
příloha č. 2 — Stavební povolení a příloha č. 3 — cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu
výměr.

3. Smluvní strany této smlouvy prohtašují, že siji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

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

V Psárech dne V Benešově dne 25.08.2016

Za objednatele Za zhot ele

_________________________________ ~J ‚~‘.. .

Milan Vácha Ing. Milan Chotaš
Starosta jednatel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE Ä OEŠtOVÁ KANALIZACE v utici. Sportovcův k,ú, Dolní Jirčany

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 29.05.2016

Objednavatel: Obec Psáry Projektant: NW PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: B E S s,r.o. Zpracovatel:

KÓd - Popis Cena celkem (CZK)

1) Náklady z rozpočtu 77 500,00

VRN - Vedtejší rozpočtové nákl.ady 77 500,00
VRN1 . Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

VRN7 - Provozní vLivy 12 500,00

2) Ostatnĺ náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 77500,00
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ROZPOČET

Stavba; REKONSTRUKCE KOMUNJKk‘CE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany

Objekt: VRH - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 2905.20~6

Objednavatel: Obec Psáry Projektant; HW PROJEKT sro.
Zhotovitel: B ES s.ro. Zpracovatel;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem

Náklady z rozpočtu 77 500,00

VRN - VedLejší rozpočtové nákLady 77 500,00
VRN ‚ -Průzkumné, geodetické a projektové práce 45000,00

I K 012203000 Geodetické práce pří provádéni stavby Kč : 1,000 25 00O,00~ 25000,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedenistavby Kč : 1,ooo: 20 000,00: 2D 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 20 000,00
3 K 030001000 Zařízeni staveniště dle POV stavby (zřízeni, Kč ~. i,0o0~ Zo 000,00:: 20000,00

: prOvoz, odstraneni) [ : .

VRN7 - Provozní vlIvy 12 500,00
Ostatní provozní vLivy - Dopravní opatřeni v :

4 K 079002000 průběhustavby vč. návrhu ajehoprojednánis Kč 1,000 12 500,00 12500,00
~: Policii ČR :
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