
FR4M
Consult

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, INFORMAČNÍ' SYSTÉMY, TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ STUDIE

ORIGINÁL

"Technický dozor investor stavby nové školy pro Psáry a Dolní
Jirčany"

Husitská 42. 130 00 Praha 3
provozovna ̂ PoMezn; 224/20, ^186 00 Praha8:'tel. -'2'21" 718 555'. fax: 221 718 550 . E-mail: framfeframnraha.i

umouč: Legionářská 1085/8. 779 00 Olomouc . E-mail: iramra;framolomouc. cz
94 87 90 . DIČ; CZ 64 94 87 90 . Zapsána v OŘ u MS v Praze sp. zn. B 3682

/I



nhcah svazku

1. Identifikace uchazeče

2. Doklady k prokázáni naplnění podmínek kvalifikace
Výp/s ze seznamu kvaWikovaných dodavatelů (SKD)

Seznam významných služeb včetně referenčních listů

3. Poddodavatel
Výpis z OŘ poddodavatele
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Smlouva o poddodávce

4. Návrh přikazní smlouvy

. '"imn'-^ 1-



^



PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, INFORMAČNÍ SYSTÉMY, TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ STUDIE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O DODAVATELI

FRAM Consult a. s.

akciová společnost
64948790/CZ64948790
Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00
Praha 8, Pobřežní 20/224, PSČ 184 00
Ing. Roman Klimt, předseda představenstva
Ing. Miroslav Bouberle, člen představenstva
+420221 718555

Kontaktní emailová adresa: fram@frampraha. cz

Datová schránka: wi3p2tq
Fax: +420221 718550
Bankovní spojení / é.ú. : CSOB a. s. , č. ú. : 105614463/0300

Obchodní Jméno :
právní forma :
IČO, DIČ :
Sídlo:
Korespondenční adresa:
Statutární orgán :

Kontaktní telefon :

Praha 29. 11. 2017

Iru^Roman Klimt
.předseda představenstva
FRAM Consult a. s.

pro'07n"- " . Husitská 42, 130 00 Praha 3
>: Pobřežní 224/20. 18600 Praha 8, tel. : 221 718 555 . fax: 221 718 550 . E-mail: tramlSjframDraha. cz

c: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc . E-mail: fram@framolomouc. cz
IC: 64 94 87 90 . DIČ: CZ 64 94 87 90 . Zapsána v OŘ u MS v Praxe sp. zn. B 3682
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dcdavatelů vvqenerovany Informasmmsystemem o veřejných zakázkách

yyP's. ze. seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násted. zákona č. 134/2016 Sb., 'o zadáváni- verejných*za~kázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02. 10. 2017

1. Identifikačni údaje o dodavateli

1. 1. Obchodní firma/Název
FRAM Consult a.s.

1. 2. Sídlo
Husitská 42/775
13000 Praha Zižkov
Česká republika

1. 3. IČO
64948790

Ing.
Ing.
Ing.

1.4. Statutami

Jméno a příjmení
Roman Klimt

Jiří Janoué

Miroslav Bouberie

orgán

statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
předseda představenstva

mtstopředseda představenstva

člen představenstva

Způsob jednáni

fsp^";°,st z.astup."Je.každýclen. Pre^ta"t"stva samostatné. Při právním jednáni v písemné
^mlTlb ylLP°teclos; zastouPena buďtopredsed^^^^^

představenstva spoleéně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
.
T^tel. prol<ázal Ministel'stvu Pr° místní rozvoj, že splňuje podmínku podle-.

>. 1 plsm. a)

^&VCZe3mS nslďa ̂po?dn. '.c.h.51ejtechpravomocné odsou2en Pro .restny ci" "^den> v
i.čn,-,3zátona-"eb° obd<:lbny trestny čin P°dle právniho'radu-2ems'slďla°ďoda;at"dec"k;'

^^s^Ě?ti5^^n^:s:^'^^^-
. §74odst. 1plsm. b) ..... -..-., ^,^"

"n^°^řkské repub"ce neb°v zemi svého slc"a"evidenci danl zachycen SP'at"y danovi
* §740ds!. 1pism. c)

%j^szSeareopunbl^, sr'teébn?, " zeml svého siďa splatný nedoplatek na pojistném nebo na Penále

' §Z4.°ds.t-1 Pism"ci)'
^^cíálnette, p,u,b'^e "ebo. Lzemi_svéhos. idla,.s.platny n_edoplatek na pojistném nebo na penále. S"7r^a'n'/at'ezpecer" a P"spSvku na státní politiku zaměstnanosti.'

plsm. e) ' ----.,

"uce^'^ao"ne^to^t; rór^,^dan"°, rozhodnuf';° UPadku. nebyla "aei nému nařízena
tem"e'^iďparac|voad^ď^ného Práv"lho PredPisu nebo "e"I'v °bdobneJsrt u'aci'podle'prá'vnFho°r-ádu
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3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 - profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 pfsm. a) - oprávněni k podnikáni

Název dokladu

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského
rejstříku

Výpis z živnostenského
rejstriKu

Výpis z živnostenského
rejstříku

Vystavil

Česká poeta,
s. p.

Česká posta,
s. p.

Městská část
Praha 3

Městská část
Praha 3

Vlěstská část
'raha 3

Předmět podnikáni

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování

Činnost účetních poradců, vedeni
účetnictví, vedení daňové evidence

Poskytováni služeb v oblast)
bezpečností a ochrany zdraví při
sráci

Výroba, obchod a služby neuvedené
/ přílohách 1 až 3 živnostenského
iákona

Obory
éinnosti

/iz. poznámka 1
;a tabulkou

Datum

vystaveni

35. 02.2015

35. 02.2015

16.01.2012

16. 01. 2012

16.01.2012

Datum

platnosti

Pozn.1
Zprostředkováni obchodu a služeb

. Velkoobchod a maloobchod

p°skytc"'án-l. s°ftware' Poradenstvi v oblasti informaenfch technologii, zpracováni dat, hostinaové a
souvisejicl činnosti a webové portály " ' -. ----. -.
Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
Borade. rlská a l<onzultač"l činnost, zpracováni odborných studil a posudků

Činnost, marketing, mediální zastoupeni
Překladatelská a tlumočnická činnost
DLU ŽbLV.°blasti. ad.m"1is"'at"'nI SPravy a sl"žby organizačně hospodářské

tovanl technických služeb

3-3- S 77 odst. 2 písm. c) - odborná způsobilost

inženýr v oboru pozemní stavby

°s"Mceni o autorizaci C. 13475 Ing. Olga Horáčková - autorizovaný
inženýr v oboru pozemní stavby

Osvědčeni o autonzad i. 30187

°""d°enl o autorizaci c, 14963

Osvědč:e"l o autorizaci e. 33097

Ing. Štěpán lllich, autorizovaný

Ing, Lubomír Kryáke - autorizovaný
inženýr v oboru pozemní stavby,

Ing. Jiří KolÍsko, Ph. D. - autorizovaný
29. 11. 2001inženýry oboru zkoušeni a

diagnostika staveb

^""loautorteaciT^ Ing. Josef Strnad - autorizovaný
inženýr v oboru dopravni stavby

os''édc'". °. u,otoc, c. 6440 Ing. Zdeněk Hvězda - autorizovaný
inženýr v oboru technologická

°Se2^S?T
Ing. Zdeněk Schotti - autorizovaný

26.06.2007

14. 03. 1997

09. 09, 1997

";-
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|os>édteni°aut°riz'":ič'941

|os<ěd6enl ° autorizaci E. 8906

losvSdiBil ° autorizaci č. 24838

l Osvědčeni o autorizaci 6. 25582

[osvédčení o autorizaci č. 7213

losvědcení o autorizaci č. 27573

osvědčeni o autorizací C. 11017

)svédčenf o odborné zpúsobifosti
ÍSSK/0037/KOO/2013

>svědčeni o ověření odborné
iDusobilosti

ÍSSK/0200/KOO/2016

Isvědčeni o ověření odborné

iDúsobilosti

ÍSSK/0212/KOO/2016

[inženýr v oboru dopravní stavby

'ing. Jiří Butis - autorizovaný inženýr v
l oboru technologická zařízení staveb

!lng Alena Kríschová - autorizovaný
technik v oboru pozemní stavby

l ng. Václav Sláma, autorizovaný
[inženýr v oboru dopravní stavby
. Ing. Václav Sláma, autorizovaný
l inženýr v oboru mosty a inženýrské
i konstrukce

Ing. Petr Masek, autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

[ng Petr Mašek, autorizovaný inženýr!
Iv oboru stavby vodního hospodářství
,
a krajinného inženýrství

Ing. Petr Masek, autorizovaný inženýr
v oboru městské inženýrství

Ing. Miloš Tlustý, CSc., koordinátor
ĎGZpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi

(ng, Štěpán lllich, koordinátor

Dezpecností a ochrany zdrávi při
práci na staveništi

ng. Martin Košťál, koordinátor
Dezpecnosti a ochrany zdraví při
prací na staveništi

ICKAIT

ICKAIT

ICKAIT

ICKAIT

ICKAIT

[CKAIT

CKAIT

Česká společnost
stavebních

koordinátorů ČSSI

Česká společnost
stavebních

koordinátorů ČSSI

Česká společnost
stavebních

toordinátorů CSSI

122.07. 1993

10.01. 1995

129. 06. 2004

13. 10.2004

106. 06. 1994

14, 06. 2006

16.05. 1995

18. 12. 2013

08. 02, 2016

21.03.2016

18. 12.2018

08.02.2021

21.03.2021

4. Datum podáni žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

S°2,hod"u". °_zapis" dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 02. 09. 2004.
. zápisu v seznamu byla provedena dne 13. 07. 2017.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 02. 10. 2017

Evidenční číslo: CP2017010220 4

Elektronicky
podepsáno certifikátem
ISVZeseroice2017
dnes 102017

s



Ověření výstupu z informačního systému veřejné správy.
Pořadové číslo v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné
správy: V 1159/2017.-
Óvěhiji, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, skládající se
z třech (3) listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě.-
VPrazedne2.10.2017.
JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha l. Na Florenci 35.
Monika Pečená, notářská tajemnice pověřená JUDr. Martinou Herzánovou,
notářkou v Praze..-,-:-;--,-

A^""^^

^ \! ?^
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PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, INFORMAČNÍ SYSTÉMY, TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ STUDIE

lě prohlašuji, že společnost FRAM Consult a. s., IC 64948790 zažádala o výmaz
iředsedy představenstva Ing. Jiřího Janouše z obchodniho rejstříku z důvodu úmrti.

VPrazedne23. 11. 2017

Fng. Roman Klimt
/|5ředseda představenstva

FRAM Consult a. s.

Husitská 42, 13000 Praha 3
Provozovna Praha: Pobřežni 224/20, 18600 Praha 8, tel. : 221 718 555-fax: 221 718 550 . E-mail: framffiframpraha. cz

Provozovna Olomouc: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc * E-mail: framť%framolomouc, C7
IC: 64 94 87 90 . DIČ: CZ 64 94 87 90 . Zapsaná v OŘ u MS v Praze sp. zn. B 3682
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PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, INFORMAČNÍ SYSTÉMY, TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ STUDIE

n nrohláěení k seznamu významných služeb společnosti FRAM Consult

a.s-

, objednatele:
rjazev zakázky:

popis poskytnutých služeb:

Cena poskytnutých služeb:
Doba poskytnutých služeb:
Kontaktní osoba:

Ustav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
Biotechnologické a biomedicinské centrum Akademie věd
a Univerzity Karlovy - BIOCEV
celkové IN Projektu 772, 339 mil. Kč bez DPH, TDI, BOZP
dále viz referenční list

4, 996 mil Kč pro FRAM Consult (TDI, BOZP)
1/2012-09/2015
Ing. Martin Kuthan, manažer výstavby
Tel. : 773 796 062, e-mail: martin. kuthan(a)biocev. eu

Název objednatele:
Název zakázky:
Popis poskytnutých služeb:

Doba poskytnutých služeb:
Hodnota poskytnutých služeb:
Kontaktní osoba:

Národní muzeum

Rekonstrukce historické budovy Národního muzea, TDI
celkové IN Projektu dle aktualizovaného rozpočtu
zhotovitele stavby 3,807 mld. Kč, k 30. 9. 2017 prostavěno
500,204 mil. Kč, Rejstřík ŮSKP č. 11727/1-1198,
08/2007- dosud
k 30. 9. 2017 fakturace FRAM C. 5, 020 mil. Kč
Mgr. Milan Plaček, 1. náměstek ředitele
Tel. : 222 246 111, e-mail: milan placek@nm. cz

Česká televize
Rekonstrukce objektu A
celkové IN Projektu 274,5 mil. Kč bez DPH, komplexní
investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci
výstavby nového studia ČT v Brně - rekonstrukce objektu
A, dále viz referenční list
20 mil. Kč
07/2008-05/2016
Ing. Martin Rajman, CT, vedoucí centrálniho nákupu,
tel. :261 137 503, e-mail: martin. rajman@ceskatelevize. cz

Výkon TDI byl vykonáván poddodavatelem - INVESTINŽENÝRING a. s.

Název objednatele:
Název zakázky:
Popis poskytnutých služeb:

Cena poskytnutých služeb:
Doba poskytnutých služeb:
Kontaktní osoba:

K

v Praze dne 29. 11. 2017

Ing. Rorrian Klimt
předseda představenstva

FRAM Consulta. s.

Husitská 42, 13000 Praha 3
Provozovna Praha: Pobřežní 224/20. 18600 Praha 8. lei. : 221 718 555 . fax: 221 718 550 . E-mail; framfe;ltamDraha. Ci-

Provozovna Olomouc: Legionářská 1085/8. 779 00 Olomouc * E-mail; fram@lfra m olomouc, cz
1C: 64 94 87 90 . DIČ: CZ 64 94 87 90 . Zapsána v OŘ u MS v Praxe sp. /n. B 3682 .
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FIREMNÍ REFt:RENCE - FRAM Consult a. s.

, ri>}1'1' . g biomedicinské cenlruin
<'"'"";l;^ .nivelA-Karlovv ~ Bloc'[-vL-l>' rdí

na.
^oProjektu^

Země:

C'eská republika

772 339 tis. CZK bez DPI I

^7eme;_*;e-tec u Prahy

""jpnra zajišťnvaná firniou
", IUPUZPraco'iánipro":kt"vtf

n.bP''

^.^r-T

kontroiy časovýcli plánů
\edení Ínforniačnfho s\ stému

kontrola projektu sta\by

spolupráce a koiizullacc s prujeklaiitein

hS^i?en';tikyAVČR''. '. '..
rllKKÍÍ-

Adresa:

CityPoint. llvcAlova 16S9 2a.

40 62 Praha 4 I-aiikrac

iKícůMpnJcní pracovníku - trváni z.adaného úkolu: J'' měsíců

["m /.IP""'"
jsit. riA):

l

D.ittini kompletace
(niesíc/rok):
092015

^".. polupracujicích konzultantu,
l. li/eeiislujl:

^1^01'ROJIíKT Praha a. s. - mandatář

LAM C'oiisult a. s. - subdodaviitrl

Výkon in^ťstnrsko-inzenvrskvch činností

projekto\eho manii/ťra

/. celkové cen\ slii/.b)

6. 265. 8 tis. Kč

-I.W6.4 tis. Kč

léna pracovnikíi xapojťnvch v Projektu a zastávané funkce:

loučí rcali/íiťnilio týinu (ťxpert '11)1 )
^st. \ed. rcaii/ačníhu týmu (expert TDI)
Eistent \ťiloucí reaSizačního tvmu ( 11)1)
(bomc/působily koordinátor ?í()/P
[jK-rt kontroly Jakosti
klik

t/poítár

)cfí eltíktro

pcn na i nitmi technoloaie

Ml-. TKOPROJKK-r Praha a. s. - maiulalář

Ing. Olra llorácko\á. lily. Petr Masek

Ing. Marcela Heiyiiková, Ing. 1'ranti.sek Kyzner, p. Aleš IIála
p. Miclial Kraus, Ing Pavel Prokopius
Ing. Štěpán liiich. In.y. Miloš 'I lustv
ML l ROPROJIÍKT Pralia a. s. - niandatář

Ing. Miro.slav l. eitgeb, Ing. Roman Kliint
MI;TR()PROJI':K1 Pralia a. s. - mandalář

lni;. Jaroslai Doleček. Inu. Jan liláha

idrobnějSi popis projektu:
SAl v; stavby Biotechnologické a biuinedicinské centra Akaileinie véd a Univeryit\ Karlo\\ - BIOC[:V
ll-?Iuji; 23 000 m2 plochy pru vědecké, laboratorní a studijní' účely.
^dáse ze tři základních stavebnich obiektů. komunikaci. ín7cn\Tsk>'ch šití a připrav^ u/cmi.
""čni náklady lze rozdělit do nf/e ui edenech skupin :
lrtni <:ást 325. 2 l 7. 9 tis, Ke [.:lektroinst;ilace - silproud

3ři, 623. 3 tis. Ke I-. lckirolnstalace - slaboproud
/wmni l l 8. 266.0 tis. Ke Příprava ů/emi - koniunikace

99. 254. 8tis. Ke Inženýrské šité
referenci:

pj ni

77
43

44
24

. 95 7. 7 tis. Kč

. 694. 1 ti.,. Ke

. 583. 6 tis. Kč

. 741.6 tis. Kč

^"nnosti zhotoiitelu na /adanem PruJL-ktiijc pro ohjctlniivatele prino,cin ic slrate.ď^.i.-iii ii<konnéni n/eni.
' Potvrzení se ̂ dávána zajoši zhotovitele. '' ' ' ^--,. -,. -......

/ A
/

In^. Martin Ki. tih.iň
'^ / ...\

nunj/cť v.\tj*. b\

l síj\ molekulární genetika A\' ČR. \. \. k. <l\ar RI()Cf-'\'

yA-



FIRKMM RFťLRťNCť: - FKAM ( oiisuit ii. s.

". projektu:
.

1 nití"'1'1"1' l"stol'"'ké I>"ll>')
|^"d>ilio_m""^

/. enu>:

i (. 'eska rťjHihiíka

n;i realiziici projektu: i 3 iSO'7 2u^ lis. Kč

^ niistcni v rámci země: ;
l tavili mistoPralia j

JIDCIKI klienta:
iNárodní inuzeLim

/.astoiipcnv generálním řeilitcleiTi
iMichalein lAikcšťin Plil^r.

Adresa:

IVaciavské r. ňnróyii óS
i! 5 79 Praha l

Datum znpoéeti

(mcsiť/rok):
08/2007

Jméno spoliipracujícicli konzultantů,
jestliže cxistiijí:
FR/VM Consiili a. s je ůčasiník sdruženi s ÍUS a. s.

; Oclburnii podpořil z;ij[šťov;)n;i ^ašř ťinnou
i (odborní [)r!tco\iiiťi)/prufily:
l Miindgcnienl - f-i/cri Proiekiu

- íinanCiiilic ří/ciii

- kuiurul} ča^o\<cli piánu
- veJeni in[unii;iC)iiiu) ^vsteniu

- \vbč!'o'. c rizcťii

- ;;poliiprócc . i koii/iiiiací; . s projcklaiueiii při
/p;-Lico\ani Jed]iotli\\ch áliipňu PD

- projcdiuini a vvjáJreiii organizaci pro UR. SP
- I'DI

Počet Ziimcstiiřinťů: 8

Počet inésÍťň zapojení pr;u'ovníla"i
- írváii! Zitiiiiiiéliu úkolu:

^f3

Datum kom[)lctace
(nicsíc/rok):

IJo.sud

Počet mésícťi, po které tito konzultaiiti

Ziijišťovíili profesiuiiřílní potlporu:

. jniéna vedottcich ]iracov'níkň (ředitel projťktu/kyordiiiaíor, vedoucí tvniu) x:ipoienvcli
v projektu a zíistsivané funkce:
Finaiiční expert - Iny. Roman Kliint. his. Marcela 1-icrvnkovú

Specialista po/-eniiií 3tyvb\ - Ing. Stepán lliich
Speciaii.sia pozen-ini stavby - in^. Ol.tía l-lořacko\a
Specialisla pozemni stavby - ing. Alena Kryšova
Spccialista elektro-slabuproud- Iiig. Jiří Bulíš
Specialista clektro-silnoproud - Ing. Zdenek ilvéyda
Specialista TB7. - Iii.e. Jaroslav Doleček

Podrobnější popis |)i-ojektu:
Činnost projektovélio manažera Jť v-ykonávána při rek un stru ke i objektu hisU)i-icke biidovy Narodnih niu/e;t a
stavebních uprav bývalého Federálního áhromáždění.

[Budova Narodnílio nui/. en byia prohlášena kulíurnř památkou Miniiiicrstvem kiilturv ČR a zanesena
|do rejstřiku USKP pod cislcm l 1727/1-1 198.

Popis služeb poskytovaných vašimi zaniestnanci:
- technická a ťinančni konzultace a spolupráce při í-i/. ťni Fi-ojeklu
- účast v řidiči Jednotce Projektu
- finaiiční managcinent vice/droio\elio nnanco\ání
* kontrola časových plánů
- kontrolíi fakturace

- vedení Ínformacnilio systému ProjeklLi
- spoliiprace při tvorbě a v\liodnoco\áiií výberu\cho řízení

'otvrzení rcfťrencí :

Plnění činnosti 7jiolo\ itele na nadaném projektu je pru (ibjednavaiL-le přín>^ťm ve ?traic2Íckem
|i výkonovém ri/. t-ni. Toto polvrxcni se vydává na žádost z. iiotoviicle. / ' - 1

. -'"^ . .
Mgr. Milan Placek }. wv\

náměstek generálního ředitele Í } \
Národní muzeum

^6



^gKá televize

Osvědčení o realizovaných službách

účely prokázáni technických kvalifikačních předpokladů podle
^ 137/2006 o Veřejných zakázkách.

56 odst. 2 zákona

České televize osvědčuje, že společnost INVESTINZENYRING a. s., se sídlem
Kapucínské nám. 5, PSČ 602 00, IČ: 60742470, zabezpečovala na základě veřejné
zakázky - jako mandatář dle pokynu mandanta - České televize komplexni
investorsko - inženýrské činnosti při přípravě a realizaci výstavby nového studia České
televize v Brně, a to v rozsahu mandátní smlouvy č. 200804 ze dne 4. 7. 2008 ve zněni
dodatku.

Termín spolupráce

Náklady stavby:
Adresa stavby:

Popis stavby;

07/2008 - 05/2016
274. 502. 780, - Kč bez DPH
Trnkova 2345/117, Brno
Rekonstrukce objektu A (kanceláře, šatny, teleprojekce,
sklady, archivy s přesnou klimatizaci), výstavba objektu B
(newsroom, střižny, zvukové a obrazové režie, hlasatelny,
zvukové studio, studio l a 2, serverovny), výstavba objektu
D (hlavní vstup do objektu, gastroprovoz), výstavba objektu
E (příprava dekoraci, kotelna, strojovna chladu), přeložky a
výstavba nových inženýrských šiti, komunikace, parkoviště,
sadové úpravy a oplocení areálu.

Služby byly poskytovány řádně a včas v souladu se smlouvou a k plné spokojenosti
České televize.

Toto osvědčeni se vydává na žádost společnosti INVESTINZENYRING a. s. k prokázán:
splněni kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku zadanou podle zákona 137 /
2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněn; pozdějších předpisů.

V Praze dne 22, 8. 2016

ČESKA TELEVIZE
100:00027383, DIČ: CZ0002738'

Na Hřebenech II 1132'4
140 70 Praha 4

-93.

^k. ^. R.
Ing. Martin Rajman

vedoucí centrálniho nákupu
tel: -420 261 137 503

e - mail: martin. rajman@ceskatelevize. cz

Ces<á televize, Na Hřebenech II 1132,'^, 140 70 Praha 4 www. ces'<3te!ev1 ze.

\r
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%. \"ÍDÍS z xeřejných rejatriků elektronicky podepsBl -éR . Krajský soud v Brné [IČ 00215724]- dne 28. 11. 2017 v 08:44:58.
Ta?í<ÍJ13V34akuboZVA6+Q9Jp5qw

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl B, vložka 1543

-^nTku a^ápisu: 17. března 1995
llt'v'^, naKksf. B 1543 vedená u Krajského soudu v Brně
5("sou
g^hod"Ltirma:
sídi?L
^f^acnrófslo^
p^vnijorma^

INVESTINZENÝRING a. S.

Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno
607 42 470

Akciová společnost

^edmét podnikáni:
Projektová činnost ve výstavba
Provádění staveb, jejich změn a odstraňováni

"Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenskeho^akona^
"Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci _

5Íatutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

TOMÁŠ STEROL, dat. nar. 16. listopadu 1987
Botanická 835/66, Veveří, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 4. ledna 2013

Den vzniku členství: 4. ledna 2013

člen představenstva:
MARKÉTA ŠTERCLOVÁ, dat. nar. 23. února 1969

Hájek 882/4, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku členství: 4. ledna 2013

člen představenstva:
MARKÉTA ŠTERCLOVÁ, dat. nar. 11. května 1995

Hájek 882/4, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku členství: l. října 2014

Počet členů:

Způsob jednání: "Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. Právní jednání
za společnost však mohou činit vždy dva členové představenstva, pokud právní
jednání má v peněžitém vyjádření vyšší hodnotu než Kč 4. 000. 000, 00.
Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě
společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Dozorčí' rada:

předseda dozorčí

rady:
JANA ŠTERCLOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1989
Lesní 348/10, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 17. června 2013

Den vzniku členství: 4. ledna 2013

člen dozorčí rady:
OLDŘICH STEROL, dat. nar. 14. srpna 1935
Vranovská 813/32b, Zábrdovice, 614 00 Brno
Den vzniku členství: 4. ledna 2013

člen dozorčí rady:
JANA ŠTERCLOVÁ, dat. nar. 11. května 1995

Hájek 882/4, 691 72 Klobouky u Brna

Údaje platné ke dni: 28. listopadu 2017 06:08
1/2
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oddíl B, vložka 1543

Den vzniku členství: l. října 2014

100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10
000, - Kč
Převod akcií na jiné osoby než akcionáře, jakož i zřízení zástavního práva k nim,
podléhá předchozímu souhlasu valné hromady.
Akcionář mají vzájemné předkupní práva k zaknihovaným akciím na jméno,

,dní kapitál
^jSs kutečnostÍ7

l 000 000, - Kč

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou
valnou hromadou dne 21. 4. 1997.

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou
hromadou konanou dne 15. 11. 2000.

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou
konanou dne 19. 02. 2013

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona é. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 28. listopadu 2017 06:08 2/2
Ze



-:íoní wstupu z informačního systému veřejné správy.
lť>ve7n v'é čislo'v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné

l1'01^: V 1371/2017. -----. ------------------------------"-----:---
lspr^ii. že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačniho

veřejné správy z elektronické do listinné podoby, skládající se ze
Xou (2) ustu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě.-
VPrazedne28. 11. 2017.
jUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1> Na Florenci 35
Monika Pečená, notářská tajemnice pověřená JUDr. Martinou Herzánovou,
notářkou v Praze_
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ýpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 28. 11. 2017 08:40; 18

'?(""

Shodni trnT INVEST1NŽENÝR1NG a.s. 

^ ^ ^

té namésti 303/5, 602 00, Brno - Brno-mésto
adresablu"1'

^^"tifikacni cislo osoby: 60742470
SMliilárni organ nebo jeho člením:

Jméno a prijmcni; Markéta Šterclová (3)
01. 10.2014

Tomáš Stcrcl (4)

04. 01.2013

Markéta Štcrdová (5)

04.01. 2013

Vznik funkce;

Jméno a příjmení:

Vznik funkce:

Jméno a příjmení:

Vznik funkce;

Íimosteiiské oprávněni c. l
Fředmél podnikáni: Prováděni staveb, jejich změn a odstraňován.
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni: 17.03. 1995
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce-

Jinéno a přijmcni; Ing. Zdenek Brabec (l)

Živnostenské oprávněni č.l

Předmět podnikáni; Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací va/. ana

Vznik oprávněni; 17.03. 1995
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a přijmeni: Ing. Zdeněk Brabec (l)

Živnostenské nprávneni č. S ^ ..... . .,.,. ^. _^,
" Předmět potkáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v pnloh.ch l až 3 živnostenského zákona

Oboi-y činnosti:

Druh živnosti:

Vznik oprávněni:

Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studila posudků

^ a vypracováni technických návrhu, grafické a kresličské prace^
Sl'^b7v 'oblasrti administrativní správy a služby organi^íne hospodářské povahy

Ohlašovací volná

17. 03. 199S

Doba platnosti oprávnéni: na dobu neuriitou

Živnostenské oprávněni c.'l _
Předmět podnikáni: Poskytováni služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi pr, práč.
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni: 24.06.2013
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
Odpovčdm- zástupce:

Jméno a phjmeni: Miroslav Klimeš (2)

^



"V k předmětu potlmkáni čísfo
f^ . ^^{Sni staveb, jejich změn a odstraňováfu
1^ ... v Kapucínské namésti 303/5, 602 00, Brno - Brno-město

rifíkačnÍ číslo provozovny: 1002475520
S eniprovozová"i dne: W.02. Í996

.irklová činnost ve vvsluvbé
^,. i"sa: Kapucínské namésti 303/5, 602 (10, Brno - Brno-město

číslo provozovny: 1002475520

áieni provozování dne: 09.02. 1996

;, obchod a služhy neuvedené v pnlohách l í/r 3 živnostewkého ztikona

Obor činnosti: Poradenská a konzuítačni činnost, zpracováni odbonivch stuíiii a posucfků
Adresa: Kapucínské namésti 303/5, 602 00, Brno - Brno-město
[dentifíkační Číslo provozovny; 1002475520
Zahájení provozováni dne; 01.06. 1999

Sezná"1 zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Brabec (l)

Datum narozeni: 08.02. 1952

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení:

Datum narozeni:

Občanství:

Jméno a příjmení:

Datlím narození;

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Jméno a pnjmení;

Datum narození:

Miroslav Klimeš (2)

22. 10. 1955

Česká republika

Markéta Šterclová (3)
11.05. 1995

Tomáš Sterol (4)
16. 11. 1987

Markéta Šterclová (5)
23. 02. 1969

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Maaistrát mcsta Brna

Ministerstvo pmmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisejsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

-2-
/.VW2.MWh.li 0041/032
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Ověření výstupu z informačního systému veřejné správy.
pořadové číslo v evidenci ověřeni výstupu z informačního systému veřejné
správy: V 1370/2017..
Ověřuji, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, skládající se ze
dvou (2) listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě.-
VPrazedne28. 11. 2017.
JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha l. Na Florenci 35.
Monika Pečená, notářská tajemnice pověřená JUDr. Martinou Herzánovou,
notářkou v Praze.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo

uzavřená dle § 1785 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l. Smluvní strany

l.

Consult a. s.
'"^lem: Praha 3, Žižkov, Husitská 42, PSČ 130 00
-^uná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Bouberiem, členem představenstva

K;: 64948790
DIČ: CZ64948790

(dále jen "budoucí objednatel" a také "oprávněná strana")

2.

INVESTINZENYRINGa.s.
Se sídlem: Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, PSČ 602 00
Zapsán v OŘ vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce číslo 1543
Zástupce budoucího objednatele oprávněný k podpisu smlouvy a případných dodatků:

Ing. Tomáš Stercl, předseda představenstva
|C: 60742470
DIČ: CZ60742470

(dále jen "budoucí zhotovitel" a také " zavázaná strana")

Budoucim objednatelem je smluvní strana, která samostatně nebo ve sdružení obdrží zakázku od zadavatele,
která je uvedena v či. II. této smlouvy.

Budoucím zhotovitelem je strana, která provede jako poddodavatel zakázku pro budoucího objednatele, která
je uvedena v či. 11. této smlouvy.

ti. Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že:

budoucí objednatel má zájem se ucházet jako dodavatel pro výběrové řízení s názvem: "Technický dozor
stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany" (dále jen "Projekt") zadávanou zadavatelem Obec Psáry, IC:
00241580, zedne21. 11. 2017 (dále jen "zadavatel"),
obě strany máji zájem spolupracovat při podání nabídky na uvedenou zakázku a při samotném zpracováni
Projektu a projednaly za tímto účelem možnosti vzájemné spolupráce,

uzavírají smluvní strany ve smyslu ustanoveni § 1785 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále
jen "občanský zákoník"), tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dílo.

l. Předmět smlouvy

v



V případě, že nabídka podaná budoucím objednatelem do soutěže na/hotc""tele pr°Jektu', bude^tet°
soutěži vybrána jako nejvhodnější, tj. pokud budoucí objednatel získá zakázku na zpracováni Pro^ektu^
uvazuje se budoucí zhotovitel na základě výzvy budoucího jednatele uzavřít s budoucím objednatelem
v"s'o-uTa'du-s ustanovením § 1785 a naši. občanského zákoníku smlouvu o dilo, jejímž předmětem bude
závYzek budoucího zhotovitele provést jako poddodavatel pro budoucího objednatele část dila projektu
specffikovaného vel. 11 této smlouvy. Tato smlouva o dílo bude uzavřena do 30 dn"°ded", e'kdyl:'^d°l'c'
objednatel uzavřel se zadavatelem smlouvu o dílo na zpracování Projektu. Součásti výzvy k uzavřeni
smlouvy o dílo bude návrh smlouvy o dílo.

2. předmětem budoucí smlouvy o dílo je závazek budoucího zhotovitele k doložení níže uvedených dokladů
a dokumentů pro potřeby tvorby nabídky veřejné zakázky uvedené v ČI. II této smlouvy, a to:
A. Prokázání základní a profesní způsobilosti do nabídky dle požadavků Zadávací dokumentace:.

a) Výpis z obchodního rejstříku dle § 77 odst. l zákona č. 134/2016 Sb.,
b) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku.

B. Prokázáni technické kvalifikace do nabídky dle požadavků Zadávací dokumentace:

Právo disponovat v rámci zadávaciho řízení Zakázky a plněni Projektu s doklady budoudho zhotovitele
(poskytnuti referenčniho listu k výkonu technického dozoru investora u stavebních práci spočívajících
v provedeni pozemní stavby, kde celkové investiční náklady překračovaly 200 mil. Kč bez DPH (§ 79
odst. 2 písm. b) ZZVZ).

Budoucí služby a činnosti zhotovované budoucím zhotovitelem jako poddodavatelem pro budoutího
Smluvní strany čin! nesporným a budouri zhotovitel souhlasí, že budoucí zhotovitel vykoná služby
minimálně v rozsahu prokázané kvalifikace k předmětné veřejné zakázce. Budoucí objednatel uzavře
s budoucím zhotovitelem smlouvu o dílo na služby minimálně v rozsahu prokázané kvalifikace k předmětné
veřejné zakázce. Odst. 5 tohoto článku se nepoužije.

Uvedený rozsah plnění, cena díla a předpokládané termíny plnění budou upraveny ve smlouvě o^ dílo
v závislosti na rozsahu a podmínkách smlouvy o dílo uzavřené mezi budoucím objednatelem a zadavatelem.

3. Další obsah budoucí smlouvy o dílo bude vycházet a bude respektovat obsah smlouvy o dílo uzavřené mezi
budoucím objednatelem a zadavatelem, jejímž předmětem bude zhotoveni Projektu s tím, že tato smlouva
o dílo mezi budoucím objednatelem a budoucím zhotovitelem bude upravena s ohledem na postaveni
budoucího zhotovitele jako poddodavatele.

4. Budoucí zhotovitel se zavazuje předat budoucímu objednateli jako budoucí poddodavatel kompletní
cenovou nabídku na výše uvedené činnosti a služby k veřejné zakázce, a to v časovém předstihu minimálně
3 pracovních dni před podáním nabídky a v rozsahu a formě požadované v zadávacim řízeni.

5. Budoucí objednatel si vyhrazuje právo vyjmout z předmětu plnění dohodnutého v této smlouvě některé
dodávky, práce a činnosti, uzná-li to za vhodné.

6. Smluvní strany si sjednávají, že pro tuto smlouvu vylučují aplikaci ustanoveni § 1788 občanského zákoníku.

IV. Závazek mlčenlivosti

l. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku zavazují, že v průběhu trvání jejich
smluvního vztahu a v následujicich čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných
informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud
nebo Jiný oprávněny organ.

2. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informaci rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně
informaci obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoři' obchodní tajemství), technických a o
praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsáni této smlouvy, které
strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku. Tyto
informace nebudou použity k jiným účelům než k plnění dle této smlouvy.
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". strany se zavazují, že zajisti, aby zpřístupnění důvěrné informace. bvl°_'"/hrazeno p,Te, proAV
U- s"1Snasn'cde,"'ktaecři7m7s'i'>zhle~dem ke'své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázán.

zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle tohoto článku.
Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachování mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňováni
^ceíu této smlouvy.

dě, ze smluvní strana poruší povinnost vyplyvajíci z ustanovení tohoto článku smlouvy, plné
51 ró^vTdfza škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

V. Náhrada škody a smluvní pokuta

l. Budoucí zhotovitel se zavazuje zaplatit budoucímu °bi^at^smlu^POI<^"w^;, ;e^^d^
* ^^^^'^dnatd^t^o 14'dnů ode dne odmítnuti uzavřeni smlouva dil°_S^^d^odl^^

S'nzoapT^°^llcu'vem''p^"u'Íu"ne"v^TuJe"pl r'ávoi nia náhradu škody ve vyš,, v jaké převyšuje smluvní

pokutu.

2. Budoucí zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškerou "".Mou, škodu, terá"v^^^^^m^
2- ^^^J^^^^ ďttoimosobám^dusledku^^ró^n^^^^^l^^

^^'^^jn7m'i?e'a'roz7a'hu"nesei p7nou odpovědnost za veškerou vzniklou škodu v důsledku odmítnuti

uzavření smlouvy.

VI. Ostatní ujednáni

l. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do uzavřeni budoucí smlouvy o dílo mezi budoucím
objednatelem a budoucím zhotovitelem.
Smluvní strany si ujednaly, že tato smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo se zrušuje okamžikem
(rozvazovací podmínka), kdy:

3. a) na základe zadávacího řízeni vymezeného v odstavci l. článku 1 tétosml°u^"da';at. elu,za^^'nou
'' °o'so'b°ou°n'eTbudoucim'objednatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude zhotovení stavby anebo
4. b) dojde ke zrušení zadávacího řízení vymezeného v odstavci l. článku l. této smlouvy

o uzavření budoucí smlouvy o dílo, anebo

5. c) budoucí zhotovitel ztratí způsobilost k Předem předmětu budicího díla zánikem svých
kvaíifíkaeních předpokladů, které budoucí objednatel doložil v nabídce na zakázku.

Vil. Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva o budoucí smlouvě nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou stranami.
2. Ukáže-li se některé z ustanoveni této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanoveni smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

3. Pravá vzniklá z této smlouvy nesmí byt postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
4. Za písemnou formu nebude pro tento účel povazována výměna e-mailovych, Či jiných elektronických

zprav.

5. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že budoucí zhotovitel jako postoupená strana
nemůže odmítnout osvobozeni postupitele za žádných okolnosti.

6. Strany vylueují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikac; § 1987 ̂  \obian^°
^'k"on>iku'a"s^lh;asi'st^ že rn ejistá a/nebo neurčitá pohledávka je ipůsobilá k započtení avšak pouze do

okamžiku případného podáni žaloby na plnění z této smlouvy.

7. V případě podstatného porušeni smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od smlouvy do 14
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9.

dnů od okamžiku/ kdy se o podstatném porušení smlouvy dozví.

Budoucí zhotovitel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2
občanského zákoníku.

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke
kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

^0. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel povazována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

1-]. Žádná ze smluvních stran nemůže namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu
nedodržení formy kdykoliv, a to i když Již bylo započato s plněním.

12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
učiněný při Jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran,

13. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla Jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže Je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

14. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo
vědět musely/ a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany
poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o
této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyt
ohledně předmětu této smlouvy.

15. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

16. Budoucí zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v
souvislosti s rozsahem předmětu plnění ve vazbě na cenovou nabídku zpracovanou na základě této
smlouvy pro nabídku do veřejné zakázky dle či. II a lil. této smlouvy.

17. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém
podnikání/ a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné
zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

18. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo
contra proferentem) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duptum).

19. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle této smlouvy nelze použít
směnku.

20. Pro účely doručování zpráv mezi stranami se namísto § 573 občanského zákoníku uplatní následující
pravidla: Mimo případy doručováni prostřednictvím datové schránky je dohodnuto, že písemnosti se mezi
účastníky smlouvy doručuji prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného provozovatele poštovních
služeb či osobně na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo případně na adresu
naposledy písemně oznámenou (platná adresa). V případě, že se zásilka, přes náležité odesláni na platnou
adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době
jim vyzvednuta, má se za to, že k doručeni došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo
dnem odmítnutí jejího převzetí adresátem či posledním dnem u ložní doby.

21 Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni,
jedno vyhotovení se stane součástí nabídky podané budoucím objednatelem.
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^ grnedne27. 1l. 20l7

plNVESTINŽENÝRINGa.s.

,1 ,1

7ng. Tomáí Štercl
předseda představenstva

^ESTINŽENYRING, a. s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno

DIČ: CZ60742470

V Praze dne 28. 11, 2017

Za FRAM Consult a. s.

Ing. gornan Klimt
řdseda představenstva
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA C. ......
podle § 2430 - 2444 zákona é. 89/2012 občanský zákoník (dále jen "NOZ")

l.
Smluvní strany

přikazce:
Sidlo:
Zastoupeny:
Bankovní spojeni:
C. úétu;
IČO;
DIČ:
(dále jen "Přikazce"

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
p. Milan Vácha, starosta obce
Česká spořitelna a. s., Praha 2
23734349/0800
00241580
CZ 00 241 580

na straně jedné)

FRAM Consult a.s.
Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00
Ing. Roman Klimt, předseda představenstva
64948790
CZ 64948790
ČSOB, a. s., pobočka Praha 2
105614463/0300

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Mašek, AI v oboru pozemní stavby
(dále jen "Přikaznik")

přikaznik:
se sídlem

zastoupeny:
IČ:
DIČ:
bankovní spojeni
C. U.:

4.

II. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Přikaznika jménem Přikazce obstarat a zařídit na účet Prikazce
na stavbě "Nová škola'pro Psáry a Dolní Jiréany" (dále jen "Stavba") výkon činnosti technického
dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP v souladu příslušnými právními předpisy a v rámci teto
činnosti provádět v této Smlouvě specifikované výkony v rozsahu míře podrobnosti členěni,
způsobem a za podmínek v ni stanovených v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými
normami a v souladu s přílohou 6. 1 této Smlouvy. Přikaznik se zavazuje plnit předmět této Smlouvy
s odpovídající profesní úrovni, péči a s ohledem na ochranu zájmů a zachováni dobrého jména
Příkazce.

Příkaznik se zavazuje jménem Přikážeš provádět éinnosti, které jsou podrobně specifikovány
v příloze č. 1 této Smlouvy.

Přikaznik se zavazuje vypracovat a předkládat Přikazci mésléni zprávy o postupu prací za každý
měsíc výstavby, jež budou předloženy nejpozději do 5. dne následujiciho mésice za období měsíce
minulého.

Přikazce se zavazuje řádně uskutečněné plněni Přikaznika dle této Smlouvy a za podmínek v ni
stanovených převzít a uhradit Přikaznikovi sjednanou odměnu.

lil. Práva a povinnosti Smluvních stran
1. Přlkaznik se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se Pfikazce. o nichž

se dozví při plněni této Smlouvy, a to i po skončeni platnosti této Smlouvy.

2. Přikaznik se zavazuje vykonávat činnosti, jejichž plnění je předmětem této Smlouvy, vlastními silami.
V případě použití třetích osob je Přikaznik povinen zajistit, aby činnost těchto třetích osob probíhala
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V Praze, dne V Praze, dne 29. 11. 2017

Jméno:
Funkce:

Jménpî lng. Roman Klimt

Fyplfce: předseda představenstva
FRAM Consult a. s.
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