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NABÍDKA

na

"Jarní a podzimní opava výtluků na místních
komunikacích o výměře 350 m2 metodou

ITHR"

Naše specializace - ITHR - bezespárové opravy asfaltů
K prováděni prací používáme speciální silniční stroje s instalovanými tepelnými panely a pecí
na asfalt a dále samostatné tepelné panely.
Stroj je určen k opravám výtluků, prasklin a jiných poruch asfaltových vozovek. Stroj a tepelné
panely ITHR jsou také používány při pokládce nových asfaltových směsí pro plynulý přechod
mezi novým a původním povrchem.

ASFLATSSERVIS, s. r. o., No Truhlářce 25/1581, 180 00 Praha 8, tel. 284 683 288, 266 311 450.
fax: 266 311 451



Titulní list nabídl

Výbérové řízení malého rozsahu (§ 12 odst. 3) žák. C. 137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek

v hodnotě presahuji'cí48 400, - Ke vč. DPH a nepřesahující 121.000 Ke vč. DPH v případě
veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. nepřesahující 242.000 Ke ve. DPH v případě
veřejných zakázek na stavební práce:

Předmět zakázky: Veřejné wkádcy na stavební práce (§9)

Název zákaz

.'^..;L"V~_"W?^FJ('".'J^'J'Pl^^^f. <'. .. 1 ^"= J. <'^'it^. w . B^lnp" . l Lín ir

a podzimní oprava vytluku na místníchTomunikacích'0 výměře cc^350~m2'
metodou ITHR

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná za zadavatele

Kontaktní osoby:
Telefon:

Fax:

Email:

Y?1G1?R

jednat:

Obec Psáry

Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580

CZ00241580

Milan Vácha - starosta obce
Renáta Sedláková

602 754 834

sedlákova @ psary. cz

E2SS
Název uchazeče:

Sídlo uchazeče:

Doruéovaci adresa, je-li odlišná od sídla
uchazeče:

IČ:

DIČ:

Plátce DPH

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Kontaktní osoby:

Telefon:

Fax:

Email:

I?;T47rl<yr* M ď!?4 iff??^"^
ASFALTSERVIS, s. r. o.

NaTruhlářce25/1581
18000 Praha 8

04136527

CZ04136527

ANO

Radovan Sitar

Karel Horák

605 575 549

obchod@asfaltservis. cz



Celková nabídková cena v K6 bez DPH

DPH 21%

Celková nabídková cena včetně DPH

141 750, 00

29 767, 50

171 517, 50

Osoba oprávněná jednal zaucteueée
Titul, jméno, příjmení Radovan Sitar

Funkce Jednatel spoleénosti

Podpis oprávněné osoby:

Razítko:

VIS.ASFALTSE
Na-^ruhléřc

.
róftflb prafe

3:04)36527

s. r.o.



Jarní a podzimní opava výtluků na místních komunikacích o výměře 350 m2 metodou ITHR

Cenová nabídka na provedení oprav:

Činnost

Úprava komunikací technologií ITHR
m. J.

m!

předpokládaná

výměra oprav v m2

350

Jednotková cena bel DPH

405, 00 KČ

Jednotková

cena vč. DPH

490, 05 KČ

Mabídková cena

:elkem bez DPH

141 750. 00 K

Mabidková cena

ilkem vč. DPH

1715:

jméno a příjmení oprávněné
jednat za uchazeče;

podpis a razítko:

Radovan Sitar

jednatel společnosti

ASFALTS^RVIS, s. r.o.
NaTruhl^řcp:25/1581

Ť80dq'Ř(aha 8
ICOF041 36~527



Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Čestné prohlášení

ASFALTSERVIS, s. r. o.

Na Truhlářce 25/1581, 180 00 Praha S

IČO: 041 36 527

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měststkým soudem v
Praze oddíl C, vložka 243061

zastoupená: Radovanem Sitar

čestně prohlašuje, že:

nenaplnila v posledních třech (3) letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jejímu majetku neprobíhá nebo v posledních třech (3) letech neproběhlo insolvenčni
řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
není v likvidaci,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ve vztahu ke spotřební dani,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni,
není vedena v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek, a že
jí nebyla v posledních třech (3) letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
vůči ni nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatřeni k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešeni krize
na finančním trhu

V Praze, dne 16. 2. 2017

Podpis osoby oprávněné zastupovat uchazeče: Radovan Sitar

ASFALTSE^YIS. S.F.O.
NaTruh^e ̂ 5/1583

l^ptíS. Pran^
IČO: 041 36 527



řpTd^s^^B?!^"1"'0"""'' l'odepsal "MÉSTSKÝ SOUD" PRAZE I10 002"^I- dne U. 1.2017 v ll:53:".

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 243061
Datum zápisu:
Spisová značka:

Obchodní firma:

2. června 2015

^243061 vedená u Městského soudu v Praze"
ASFALTSERVIS s. r. O.

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Na Truhlářce 1581/25, Libeň, 180 00 Prahai^
041 36 527

Předmět podnikání:
Společnost s ručením omezeným

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
jednatel:

Počet členů:

Společníci:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

RADOVAN SÍŤAŘ, dat. nar. 28. prosince 1974
Nad kolonií 702/11, Podolí, 140 00 Praha 4

_Den vzniku funkce: 10. června 2015

Způsob jednání: Za společnost jedná jednatelsamostatne^

RADOVAN SÍŤAŘ, dat. nar. 28. prosince 1974
Nad kolonií 702/11, Podolí, 140 00 Praha 4

Vklad: 200 000, - Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

J<menový list: nebyl vydán
200 000, - Kč

Údaje platné ke dni: 12. ledna 2017 07:01
1/1


