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Zadavatel:

Obec Psa ry
Pražská 137
252 44 Psáry
IC: 006 41 580

Uchazeč:

VPK Suchý s. r. o.
Komenského náměstí 12

281 44 Zásmuky
IČ: 270 85 201

"Psáry - dešťová kanalizace

+ komunikace v části

úl- Slunečná"

A ^ORIGINÁL"
NABÍDKA



KRYCÍ LIST NABÍDKY
Obchodní firma nebo název

(uchazeč je právnickou osobou)

Sídlo -
Kontaktní adresa pro písemný
styk

Telefon, fax, e-mail

Právní forma

IC

DIČ - plátce DPH

ID datové schránky

Statutární orgán, členové
statutárního orgánu a osoba
oprávněná jednat za uchazeče
(titul, jméno, příjmení, funkce)

Plátce DPH

Společnost vedena u:

Bankovní spojení:

Nabídková cena bez DPH:

VPK Suchý s. r. o.

Komenského náměstí 12

281 44 Zásmuky

603 177 850, 603 177 855, 321 797 689, suchyml@vpksuchy. cz

Společnost s ručením omezeným

270 85 201

CZ27085201

K5pbaia
i

Ladislav Suchý st.

Ladislav Suchý ml.

Jednatelé společnosti

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech věcech.

Je plátcem DPH

Městského soudu v Praze, spis. značka: C 95134

Česká spontelna, a. s. č. ú. : 0429007379/0800

2 952 554, 13K6

V Zásmukách dne 17. 2. 2017

Ladislav Suchý -jednatel společnosti VPK Suchý s. r.o.
(Jména osob oprávněných jednat jménem uchazeče)

Kód
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(ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zékona 6. 137/2006 Sb. v platném znénQ

předmět stavby; "Výstavba nové gravitační kanalizace"
(Délka gravltaéních kanalfzačnfch řadů z PVC DN 250 - 300 v celkové délce 3 947
m v. toho protlakem 785 m, kanalizaénf podružné řady z PVC DN 150 - 200
v celkové délce 284 m / 39 ks, protlak pod želwniénfm télesem v déleR 15 m,
obnova povrchů KSUS a místních komunikací dotčených stavbou - živičné povrchy
2129 m2)

j Místo stavby:

Realizace stavby:

Finanční objem stavby;

Invaator - objednatel:

k.ú. Zásmuky

2011.2012

32,6 mil. Ke (bea DPH)

Mésto Záamuky, Komenakého namésti 133
281 44 Zásmuky, les 00235954
Kontaktní osoba: Ing. JIH Pechar-starasta mésta

tel: 606 404 416

Jako Investor-ob/ednatel proMaši^fl, že dílo jako c>l9k (stavba) liyla shotovltelem VPK
Suchý s. r.o; Ič: 2708S201 iirováděna a dokoačena plně v souladu s technickými
poíadavky, požadované kvalito a smluvními poilmfnkaml.
Bele pwhlašu/1, ž< práce J>í byly přwlmótem plněni byly w strany shotovltele stavby-
dodavatola provwlony řátlnó a otlbomě.

Záamuky dna 9. 11. 2012 fá- ̂  ^^/
padpla a nusftkc

e-mail: sfdto fimy:

suchymiavpkeuehy. cz KomB nakého ntm. 136,

tel^lax: mt*a;

603 177 85B

ID: DIČ:

321 7S7 .88

bankovní spojení:

éeaká apořltelna a.e. 27<W520'i
042900737B / 0800



kompletní poi temní a stavebnf práce

ČSN EN ISO 9001:2001 & 14001:2005

(ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona é. 137/200C Sb. v platném znění)

Název stavby: "Býchory - splašková kanalizace, prodlouženi stoky Bl a D1"
(Cravftaéní kanalizace DN 250 - 300 v celkové délce 1 733 m z toho Wzaným
zemním protlakem 945 m, kanalizační pň'pujky DN 150 . 954 m / 9B ks, obnova
povrchů KSOS dotčených stavbou o celkové rozloze 2 438 m2, protlak pod KSÚS o
déleR 35 m)

Místo stavby:

-^ Realizace stavby:

Finanční objem stavby;

Investor-objednatels

k.ú. Býchory

2013-2014

11, 8 mil. K6 (bez DPH)

Obec BÝCHORY, Býchory 57, 280 02 Kolín
IČ:00235296
Kontaktní osoba: Richard Severa, starosta obce

tel: 321 798 622

e-mall; ou.bychory@tiscali. cz

Jako lnvastor-obf>tlniit<lpiwlilaSuil, za flllojako calek (stavila) liyla xlwtovHelem VPK Suchý s. r.o,
Ič: 27CSS201 provádína a ilokončona plně v souladu s tachnlckýmí požailavky, požailovan6 kralHé
a smltwnlml poilmlnkfml.

Bílo prahlaSw/l, že prée>i>Ě byly předmétam plněni byly ze strany dwtovlt>l> stavby-ilodavatsle
ji provMleny řádili a oillwmě.

Býchory dne 14.07.2014

-^i.
Richard Baven

starosta obce

íWW.' e-mall: sftílofimy:

.ušlými Cvpksuchy. cz Komenakého ném. 135,

tel^tax: mobil:

321 797 B88 603 177 856

tonkovní spojení: lC: Dič:

Česká spořitelna a.s.
0429007379 / 0800



'STOHY

kompletní pozemní a stavební práce

ČSN EN ISO 9001:2001 & 14001:2005

REFERENČNÍ LIST -ZÁVĚREČNÉ HODNOCENI STAVBY
(ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění)

Název stavby: "Kanalizace a čOV Dřínov"

Rozsah stavby:

Místo stavby:

Realizace stavby:

Splašková tlaková knalizace - hl. řady z PE v celkové délce 4 737 m

z toho bylo provedeno protlakem 2 352 m z toho pod vodním tokem
12 m, podružné knalizacní řady zPEv celkové délce 1 945 m /189
ks DČS (betonové prefabrikované šachty včetně vystrojeni), oprava
komunikace o celkové rozloze 5 210 m2. Výstavba nové ČOV 620
EO, přípojka NN v celkové délce 191 m, vodovodní" přípojka z PE v
celkové délce 126, 5 m, dešťová kanalizace DN 200 (betonové) - 18
m, přeloženi" odpadního koryta rybníka z potrubí betonového DN 800
- 15 m, komunikace v areálu ČOV o celkové rozloze 301 m2

k.ú. Dřínov

2015 - 2016

Finanční objem stavby: 39,7 mil. Kč bez DPH

Oprava komunikace v celkové hodnotě 3, 5 mil. Kč bez DPH

60V v celkové hodnotě 9,6 mil. Ke bez DPH
Splašková kanalizace v celkové hodnotě 26, 6 mil. Ke bez DPH

Investor-objednatel: Obec Dřlnov

Dřinov 38, 277 45 Úžíce u Kralup nad Vltavou
IČ:00236802
Kontaktní osoba: Jitka Bočková, starostka obce
tel: 315 782 172, e-mail: ou@drinov.net

Jako Investor - objednatel prohlašuji, že tlilo jako celek (stavba) byla zhotovitelem VPK Suchý s. r.o, Ič:
f 270 85 20i prováděna a ilokončena plné v souladu s technickými požadavky, požailované kvalitě a

smluvními poifmfnkami.

Dále prohlašuji, že práce Jez byly předmětem plnění byly ze strany zhotovitele stavby - ilodavatele
provedeny řádně a odborně.

V Dřínově dne 19. 12 . 2016

www. vpksuchy. cz

t\.̂ ^
Jitka Bočková

starostka obce

e-mail; sídlo fjmy:

suchyml@vpksuchy.cz Komenského nám. 12, Zésmuky

tel. /fax:

321 797 689

bankovní spojeni:

česká spořitelna a.s.
0429007379 / 0800

mobil:

603 177 855

IC:

27085201

DfČ:

CZ27085201



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 u naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občansky zákoník")
mezi:

--'

<v

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

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

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: VPK Suchý s. r. o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

se sídlem:

IC:

DIČ:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:
dále jen "zhotovitel

Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky

270 85 201

CZ27085201

Ladislav Suchý, jednatel společnosti

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v provedení prací a dodávce materiálů stavby - Psáry - dešťová kanalizace + komunikace
v částí úl. Slunečná dle projektové dokumentace vypracované spol. Novadus spol. s. r. o. -
stavby vodovodů a kanalizaci, vodohospodářské služby, Příbram V - Zdabor z června
2016, resp. října 2015, ověřená Ing. Vladimírem Kovalčikem, autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby CKAIT- 0007595 -pro kanalizaci a Ing. Janem Budíkem -
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby CKAIT- 0101964 a stavebního povoleni
vydaného SSU OU Psáry 6j. OU/2923/16 ze dne 7. 11. 2016 s nabytím právní moci dne
9. 12. 2016.

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



b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

4.

5.

c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

Zjistí-li objednatel nepodstatné porušeni 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.
Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

4.

v

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

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.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - cenová
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a příloha č. 2. Situace stavby.
Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že šiji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smiluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

V Zásmukách dne 17. 02. 201 7

Za zhotovitele

Milan Vácha

starosta

Ladislav Suchý

jednatel společnosti

'''. ^'Sf.ť komenského nám. 12'
'J, ° "-'?2i 2B144 Zásmuky

. 'l'.,.. IC:2708520'!
^.... '.^.Síy DIČ: C227085201
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