
Renáta Sedláková

Od; Andělová Markéta - Poritex s.r.o. <andelova@pontex.cz>
Odesláno: 4. října 2016 10:22
Komu: Renáta Sedláková
Kopie: Mička Tomáš Ing. - Pontex s.r.o.
Předmět: Re: Fwd: výzva VZ - mosty
Přílohy: 516-16_Mostyj‘sary.pdf; Výpis_SKD_22-10-16.pdf

Dobrý den,

z pověření Ing. Vladislava Vodičky Vám v příloze e-mailu zasílám cenovou nabídku na Vámi požadované zakázky.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Markéta Andělová

Původnízpráva

Předmět:výzva VZ - mosty
Datum:Thu, 22 Sep 2016 11:23:07 +0000

Qd:Renáta Sedláková <sedlakova~‘psary.cz>
Komu:“Míčka Tomáš Ing. - Pontex s.r.o.‘ czmicka~nontex.cz>
Kopie:Nikola Alferyová <nikola.alferyova~psary.cz>

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme poptávku na VZ — projektová dokumentace mosty Psáry.

S pozdravem

Sedláková Renata
správa majetku a
silniční správní úřad
Obecní úřad Psáry
Pražská 137
25244 PSÁRY
E-Mail: sedlakova@psarv.cz
tel.: 241 940 454
fax: 241 940 514
m.tel.; +420 602 754 834





Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 p‘I_~sR~or®

Obec Psáry
pí Renáta Sedláčková
správa majetku
Pražská 137
252 44 Psáry

Č. nabídky: PX 516/2016/man
Datum: Praha, 4. 10. 2016
Vyřizuje: Ing. Vladislav Vodička, tel.: 241 096 738, 602 347 691, e-mail: pontex~pontex.cz

Ing. Tomáš Míčka, tel.: 241 096 756, 606 644 442, e-mail: micka~i.t.pontex.cz

Věc: Cenová nabídka
Název stavby: Rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry

Rekonstrukce mostu v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany
Výpočet zatížitelnosti mostu v ul. Na Stráni, Psáry

Na základě Výzvy k podání cenové nabídky zaslané dne 22. 9. 2016 Vám tímto předkládáme cenovou nabídku
na shora uvedené zakázky.

NABÍDKOVÁ CENA:

1) Rekonstrukce mostu v ulici Za Můstkem, Psán‘
DSP/PDPS 130 000 Kč bez DPH
IC yro vydání SP 35 000 Kč bez DPH (bez správních poplatků)
1) Celkem 165 000 Kč bez DPH

2) Rekonstrukce mostu v ulici K Junčáku, Dolní Jirčany
DSP/PDPS 148 000 Kč bez DPH
ÍC pro vydání SP 35 000 Kč bez DPH (bez správních poplatků)
2) Celkem 183 000 Kč bez DPH

3) Výpočet zatížitelnosti mostu v ul. Na Stráni, Psáry
Výpočet zatížitelnosti 40 000 Kč bez DPH

nabídková cena celkem bez DPH 388 000 Kč
DPH2I% 81480Kč
nabídková cena celkem vč. DPH 469 480 Kč
(slovy: čtyřistašedesátdevěttisícč(yřistaosmdesát korun českých)

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem.

ti,

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658. 147 14 Praha 4

Ing. Vladislav Vodička
jednatel společnosti

iČo: 40763439, DIČ: CZ40763439 iednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.: .420-244 462 219
Bankovní spojení: CSOB Praha, as., č. účtu: 474022543/0300 Ing. Milan Kalný tel.: ±420-244 462 231

GE Money Bank, as., č. účtu: 82306504/0600 Ing. Vladislav Vodička tel.: .420-244 462 277
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.: .420-241 096 735 fax: ±420-244 461 038
Firmaje zapsána v OR MS v Praze, oddíl c, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 ústředna: tel.: .420-241 096 700 e-mail: pontex@ponIex.cz
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za seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informaČnlm systémem o veřejných zakázkách

É Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle 5 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách‘ ve zněni pozdějšich

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 25.07.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firmalNázev
Pontex, spol. s ra (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

1.2. Právníforma
Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo
Bezová 1658
14714 Praha
Česká republika

1.4. IČO
40763439

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárnlho orgánu nebo jeho Funkce ve statutárním orgánu

členů
Ing. Václav Hvlzdal jednatel
Ing. Milan Kalný jednatel
Ing. Vladislav Vodička jednatel

Způsob a rozsah jednání
Každý zjednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Je-li kjeclnáni třeba
písemného úkonu podepisuje se společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj
podpis jednatel.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením 5 53 odst. 3 zákona, že:
. 5 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 trestně
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo ůčastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzeni 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 statutárniho
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 podnikání či bydliště,

. 5 53 odst I písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí a předmětem
podnikáni dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzeni za
spáchání 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-Ji statutárním
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orgánem dodavatele Či Členem statutárního orgánu dodavatéle 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
must dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

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

. 5 53 odst. I písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
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)
neni v likvidaci,

. 5S3odstl písm.f)
nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to Jak v České republice, tak v zemi sidia,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst I 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, ato 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 554 písm. d) požadováno prokázání
odbornézpůšobilosti podle zvláštních právních předpisů;.pokud dodavatel vykon~vá tu~to činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovidajiáí za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

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

. 5 53 odst. I písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 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 opatřeni k řešení 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 dle ustanovení ~ 64 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanoveni 554 písm. b) dodavatel prokázal:

. Předmět Obory Datum Datum
Nazev dokladu Vystavil . .

podnikáni činnosti vystaveni platnosti
živnostenský list 310027- Městská část Praha Inženýrská a 16.09.2003
3505 4 konzultační činnost v

‚ . investiční Wstavbě
Živnostenský list 310027- Městská část Praha Koupě zboží za 16.09.2003
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3501 4 účelemjehodalšlho
prodeje a prodej

Živnostenský list 310027- Městská část Praha Poskytování sožware 16.092003
3502 4
Živnostenský list 310027- Městská část Praha Prohlídky, průzkumy a 16.09.2003
3503 4 diagnostika staveb
Živnostenský list 310027- Městská část Praha Projektová činnost ve 16.092003
3504 4 výstavbě
Živnostenský list 310027- Městská Část Praha Zprostředkovatelská 1609.2003
3500 4 Činnost v oblasti

stavebnictví

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení 5 54 písm. d) dodavatei prokázal;

Datum
Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum platnosti

vystavení

Certifikát 401- 0172 Ing. Ondřej Dědek, korozní Certifikační sdružení 18.07.2013 31 .05.2018
inženýr pro personál

Certifikát 401 - 0170 Ing. Petr Matoušek, korozní Certifikační sdruženi 08.07.2013 31.05.2018
inženýr pro personál

Oprávněni 151/2012 Ing. Marcel Mimra. oprávnění R Ministerstvo dopravy 08.11.2012 30.11.2017
výkonu hlavních a mimořádných
prohlídek mostů pozemních .

komunikaci
Oprávněni 155/2012 Ing. David Dvořáček, oprávněni k Ministerstvo dopravy 08.11.2012 30.11.2017

výkonu hlavních a mimořádných
prohlídek mostů pozemních
komunikaci

OprávněnI 81/201 1-120- Ing. Lucie Baziková, oprávněni k Ministerstvo dopravy 08.12.2011 31.12.2016
SS výkonu hlavních a mimořádných

prohlidek mostů pozemnich
komunikací

Oprávněni 152/2012 Ing. Michal Kužnlk, oprávněník Ministerstvo dopravy 08.11.2012 30.11.2017
výkonu hlavních a mimořádných
prohlídek mostů pozemních
komunikaci

Oprávněni 086/2003 Ing. Petr Komanec, oprávněni k Ministerstvo dopravy 11.11.2013 30.09.2018
výkonu hlavních a mimořádných
prohlídek mostů pozemních
komunikaci

Oprávněni 094/2004 Ing. František Košán, oprávněni Ministerstvo dopravy 11.11.2013 30.04.2019
‘ k výkonu hlavních a .

mimořádných prohlídek mostú
pozemních komunikací

Oprávněni 302/2013 Ing. Petr Komanec, oprávněni k Ministerstvo dopravy 08.07.2013 31.07.2018
provádění průzkumných a
diagnostických prací
souvisejicich s výstavbou1
opravami, údržbou a správou
pozemnich komunikací

Oprávněni 020/1998 Ing. Tomáš Mička, oprávněni k Ministerstvo dopravy 11.11.2013 30.09.2018
výkonu hlavnich a mimořádných
prohlidek mostů pozemních
komunikaci

Oprávněni 304/2013 Ing. František KImI, oprávnění k Ministerstvo dopravy 08.07.2013 31.07.2018
prováděni průzkumných a
diagnostických prací
souvisejících s výstavbou,
opravami, údržbou a správou
pozemnich komunikaci

Oprávnění 221/2010 Ing. Tomáš Mička, oprávnění k Ministerstvo dopravy 30.06.2010 31.07,2015
prováděni průzkumných a Českě republiky
diagnostických pracĺ
souvisejících s výstavbou,
opravami, údržbou a správou
pozernnich komunikaci

Oprávněni 087/2003 Ing. František KimI, oprávněni R Ministerstvo dopravy 11.11.2013 30.09.2018
výkonu hlavních a mimořádných
prohlídek most& pozemnich
komunikací

Oprávněni 303/2013 Ing. Tomáš Mička, oprávněni k Ministerstvo dopravy 08.07.2013 31.07.2018
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provádění průzkumných a
diagnostických prací
souvisejících a výstavbou,
opravami, údržbou a správou
pozemnich komunikaci

Oprávnění 00411998 Ing. Vladislav Vodička, oprávněni Ministerstvo dopravy 11.04,2013 31.05.2018
k výkonu hlavních a
mimořádných prohlídek mostů
pozemních komunikaci

Oprávněni 220/2010 Ing. Vladislav Vodička, oprávnění Ministerstvo dopravy 30.06.2010 30.06.2015
k prováděni průzkumných a
diagnostických prací
souvisejicich s výstavbou,
opravami, údržbou a správou
pozemních komunikaci

Oprávněni 117/2007 Ing. Petr Doležal, oprávněnik Ministerstvo dopravy 08.11.2012 30.11.2017
výkonu hlavních a mimořádných
prohlídek mostů pozemních
komunikaci

Osvědčení 35- Ing. Lucie Pokorná, osvědčení o Vladimir Nerad, Nová 17.01.2013
CU/201 3/EN-BN odborné způsobilosti v Pražská 1125,

elektrotechnice Benešov
Osvědčeni ev.č. 37- ing. Jan Polívka, osvědčení o Vladimír Nerad, Nová 17.01.2013
CU/2013/EN-BN odbomé způsobilosti v Pražská 1 125,

elektrotechnice Benešov
Osvědčeni 24814 Ing. František Košán, ČKAIT 29.06.2004

autorizovaný inženýr v oboru
mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčeni č. 25762 Ing. Václav Honzík, autorizovaný CKAIT 30.11.2004
technik v oboru dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava

Osvědčeni Ing. Michal Kužnlk, odborně Výzkumný ústav 27.03.2013 27.03.2018
VUBP131/KOO/201 3 způsobilá osoba k činnostem bezpečnosti práce,

koordinátora bezpečnosti a v.v.i.
ochrany zdraví při práci na
staveništi

Osvědčeni 34- Jiří Janula, osvědčeni o odborné Vladimír Nerad, Nová 17.01 .2013
CIJ/201 3/EN-BN způsobilosti v elektrotechnice Pražská 1125,

Benešov
Osvédčeni 6966 Ing. Jana Dobyášová, ČKAIT 10.05.1994

autorizovaný inženýr v oboru
dopravní stavby

Osvědčeni o autorizaci Ing. Petr Rezka, autorizovaný ČKAIT 30.04.2013
36354 Inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Daniel Šindler, Ph.D., OKAIT 30.04.2013
36377 autorizovaný inženýr v oboru

mosty a inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Pavel Hrdina Je ČKAIT 06.11.2014
37162 autorizovaným Inženýrem v

oboru dopravní stavby
Osvědčeni o autorizaci Ing. Tereza Šnourováje ČKAIT 06.11.2014
37163 autorizovaným inženýrem v

oboru dopravní stavby
Osvědčeni o autorizaci Ing. Michal Chůra, autorizovaný ČKAIT 17.09.2013
36521 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Martin Kudrnáč, ČKAIT 30.04.2013
36392 autorizovaný inženýr v oboru

mosty a inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Kamil Pejchal, autorizovaný ČKAIT 28.11.2006
27820 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Jan Gajzier, autorizovaný ČKAIT 04,12.2007
30496 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Václav Hvízdal, autorizovaný ČKAIT 06.05.1997
14049 inženýry oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčení O autorizacI Ing. Petr Souček, autorizovaný ČKAIT 29,06,2006
27435 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Petr Drbohlav, autorizovaný ČKAIT 28.11.1995
č.1 1933 inženýr v oboru mosty a
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inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Jiří Plachý, autorizovaný ČKAIT 04.12.2007
30498 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Jan Komanec, autorizovaný ČKAIT 29.06.2006
27432 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Pavel Holeček je ČKAIT 02.12.2008
31393 autorizovaným inženýrem v

oboru technologická zařízení
staveb

Osvědčeni o autorizaci Ing. Václav Honzík je ČKAIT 10.02.2011
32342 autorizovaným inženýrem v

oboru dopravní stavby
Osvědčeni o autorizaci Ing. Petr Matoušek je ČKAIT 10.11,2011
35433 autorizovaným inženýrem v

oboru mosty a inženýrské
konstrukce

Osvědčeni o autorizaci Ing. Miloš Novák, autorizovaný ČKAIT 08.09.1998
20971 inženýr v oboru dopravní stavby
Osvědčeni o autorizaci Ing. Jindřiška Čamrová, ČKAIT 03.12.2002
23748 autorizovaný inženýr v oboru .

dopravnl stavby
Osvědčeni o autorizaci Ing. Martin Vavřena, OKAIT 29.06.2006
27561 autorizovaný inženýr v oboru .

mosty a inženýrské konstrukce
Osvědčení o autorizaci Ing. Václav Kvasnička, ČKAIT 29.06.2006
27433 autorizovaný inženýr v oboru

mosty a inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Milan kalný, autorizovaný ČKA1T 28.11.1992
99 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčení o autorizaci Ing. Tomáš Mička, autorizovaný ČKAIT 06.01.1998
č.20423 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce, zkoušeni
a diagnostika staveb

Osvědčeni o autorizaci Ing. Marcel Mimra, autorizovaný ČKAIT 30.04.1996
12078 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci ing. Martin Havlik, autorizovaný ČKAIT 28.11.2006
27839 inženýr v oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o autorizaci Ing. Petr Vachta, autorizovaný ČKP.IT 28.02.2006
27174 . inženýr v oboru dopravní stavby .

Osvědčení o autorizaci Ing. Ondřej Dědek, autorizovaný ČKAIT 28.1 1.2006
27838 inženýry oboru mosty a

inženýrské konstrukce
Osvědčeni o odborné Ing. Pavel Holeček, osvědčeni o Vladimir Nerad, 17.01.2013
způsobilosti 36- odborné způsobilosti v Elektroslužby Benešov
CIJ/20 I 3JEN-BN elektrotechnice
Osvědčeni o odborně Ing. David Dvořáček je odborně Česká společnost 23.03.2011 23.03.2016
způsobilosti způsobilý k činnosti koordinátora stavebnich
ČSSKf0834,KOO/201 1 bezpečnosti a ochrany zdraví při koordinátorů Praha

práci na staveništi
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4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podál žádost o zápis do seznamu dne 28.06.2004. Rozhodnuti
seznamu nabylo právní moci dne 28.07.2004.
Poslední aktualÍzace zápisu v seznamu byla provedena dne 11.02.2016.

o zápisu dodavatele do

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Datum: 25.07.2016

Čj.: MMR-3013012016 -32

Evidenční číslo: V2016000176

Česká republika - Ministersl

Vyhotovil: Jitka Sekerová
Zaplacen správní poplatek za vydání úředně ověřeného výpisu 90 KČ.


