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S pozdravem a přáním hezkého dne

Vlasta Málková

mistostarostka

Obecní úřad Psáry
Pražská 137

252 44 PSÁRY
E-Mail: malkova(S)psary.cz
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From: Michal Turek [mailto:m. turek(Saquecon. cz]
Sent: Friday, May 4, 2018 10:28 AM
To; Vlasta Málková <malkova@psarY. cz>

Cc: r. kaucky@aquecon.cz; v. halafSaquecon.cz
Subject: Nabídka AQUECON

Dobrý den paní Málková,



rád bych Vám touto cestou za společnost AQUECON a. s. předal cenovou nabídku na veřejnou zakázku "Vypracováni projektové dokumentace pro vydání společného
územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti přestavbu -Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa". Nabídku naleznete v příloze ve formátu PDF.

V případě nejasnosti nebo potřeby doplněni mě prosím kontaktujte. Také Vás prosím o potvrzení přijetí nabídky a zařazení ji do řízeni.

Děkuji a přeji hezký den.
Michal Turek

A L'K:0\
AQUECON a. s.
Československých legii 445/4
415 Ol Teplice
fC; .248 68 202
www.aquecon.cz

Kancelář Praha:

Táborská 31

14016 Praha 4
Tel. : 733124844
rrLtyrek@aquecon. cz



AOUECON

Nabídka společností AQUECON a.s. na veřejnou zakázku:

"Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného
územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro

stavbu-Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa"

Vypracoval: Turek Michal
Dne 3. 5. 2018 v Praze



Cenová nabídka společnosti AQUECON a.s. pro veřejnou zakázku:

"Vypracovánf projektové dokumentace pro vydání společného ůiemnlho a stavebního řfienl vč. Inženýraké činnosti pro
stavbu -Připojeni obce Psáry na Posáiavský vodovod - 2. etapa"

Údaje o společnosti AQUECON a.s.:

IČO: 14868202, DIČ: CZ14B68202, Sídlo: Ctskoslovenikych te|ll 445/4, Tepltee 415 Ol,
Sedíte! společnosti: lni. Roman Kaucliý (r. luuckyffaqutcon. a, 724117 632), Osoba oprávněni jednat: Dr. Moudar Ahmad

Nabízené práce

l) Průzkumné práce - polohopisné a výškopisné zaměfenf

2) Vypracováni dokumentace pro vydání společného povolení
liniové stavby technické infrastruktury včetně souvlsejlcfch
technologických objektů

3) Inženýrská činnost za účelem vydáni společného územního a
stavebního řízení - společné povolení

Celkem:

Cena bez DPH

35 000,00 Kí

360 000,00 Kč

44 900,00 KB

439900, 00Kč

DPH

7 350,00 Kč

75 600,00 KČ

9 429,00 Kč

92 379, 00 Kč

Cena s DPH

42 350,00 Ke

435 600,00 Kč

54 329, 00 Kč

532 279, 00 Kč

Podrobný popis nabízených prací:
l) Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Batt po vyrovnání pro podrobné
vodovodní přlvidécl Fady liniové stauby v délce l 200 m a lokalita vodojemu. Toto zaměřeni bude slouiit jako podklad pro projekřní
práce.
2) Dokumentace bude zpracována dle vyhláiky t. 405/2017, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb" o dokumentaci staveb, ve zněni
vyhlášky C. 62/2013 Sb., a vyhtáika C. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázka na stavební práce a soupisu
stavebnfch prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude zpracována dle přflohy C. 9 k vyhláice C. 499/2006
Sb. v tomto rozsahu: A) Průvodní zpráva, B) Souhrnná technická zpráva, C) Situační výkresy, D) Dokumentace objektů a technických a
technologických zařfzení. E) Dokladová íást.

3) Majetkoprávní' projednánf stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro spolefné řízeni tj. ;ajištěnfu2avřenl
nájemních smluv pro dočasné 2ábory pozemků po dobu výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřfzenf služebnosti pro zřízení stavby na
cizím pozemku a smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zábory pozemků v případě, že budou objednatelem vykupovány. Cena
zahrnuje přfpravné práce, projednáni a zajiitěnf potvrzení 5 smluv s vlastníky dotčených pozemků.

Sočástí této cenové nabfdkou jsou ještě přílohy:
Podepsaný návrh smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat jménem společnosti
Výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie)
Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku (prostá kopie)
Osvědčeni o autorizaci - Ing. Vratislav Hála (prostá kopie)

Seznam referenci společnosti AQUECON a. s. u oblasti projekce - porovnatelný rozsah splňuji např. zakázky:

Vlašim - zlepšení zásobování pitnou vodou
Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350
Oolany u Kralup-obnova vodovodu
Libušin, Kolárova - obnova vodovodu

Lahoíť, Švermova - rekonstrukce zásobního a přiváděcfho řadu

V Teplicích dne , ^ ^ ío -1S
Dr. Moudar Ahmad

iDp^vnéná jednat jménem spoleínosti)
>1\

AQUECOiM.

^ss^^



č(slo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen "Smlouva") uzavřená podle § 2586 a naši. ve spojeni s § 2631 s naši. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném zněni

VODOVOD PSARY - Přiooiení obce Psárv na Posázavskv vodovod - Projektová
dokumentace a iníenÝrski činnost pro vydáni spoleíného povolení liniové stavby
technické infrastruktury včetně souviseiicích technoloeickvch objektů 2. etapa

CLI
Smluvní strany

1. 1 Objednatel

Název:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zástupce ve vécech smluvních:

Zástupce ve vécech technických:

(dále jen "Objednatel")

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psaly
00241580
CZ00241580

Milan Vácha, starosta obce

Vlasta Málková, mistostarostka obce

l . 2 Zhotovitel

Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Zástupce ve vécech smluvmch:
Zástupce ve vécech technických:

AQUECON a.s.
Československých legií 445/4, Teplice 415 Ol
14868202
CZ14868202
UniCredit Bank a. s.

2104199252/2700

Dr. Moudar Ahmad, člen dozorci rady
Ing. Vratislav Hála, hlavní inženýr projektu

Zapsán v obchodním rejstříku v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 2119

(dále jen "Zhotovitel")

Výše uvedeni zástupci obou smluvních stran prohlašuji, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného vnitfmho předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

ČI. U
Přednít smlouvy

2. l .Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele realizaci zakázky
s názvem VODOVOD PSARY - PHpojení obce Psáry na Posázavský vodovod -
Projektová dokumentace a iníenýrski činnost pro vydání spoleíného povolení liniové

Střenka 116



číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

stavby technické infrastruktury vřetně souvisejících technologických objektu 2. etapa
(dále jen "dílo"), spoífvajfci ve vypracování projektové dokumentace víetně výkonu
inženýrské činnosti.

Trasa navrhovaného ptiváděcího řadu bude upřesněna s objednatelem dle místních podmínek.

2.2. Průzkumné práce - polohopisné a výškopisné zaměření

Geodetické záměrem bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému
Balt po vyrovnáni pro podrobné vodovodní přivádéci řady liniové stavby v délce 3 340 m. Toto
záměrem bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

2.3. Vypracováni dokumentace pro vydání společného povoleni liniové stavby technické
infrastruktury včetní souvisejících technologických objektů.

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky é. 405/2017, kterou se mění vyhláška 6.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve zněm vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška i. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázka na stavební práce a soupisu stavebních práci,
dodávek a služeb s výkazem výmér.

Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy é. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v tomto
rozsahu:

A Průvodní zprava

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni'
Dokladová část

2.4 Inženýrská íinnost za účelem vydání rozhodnutí o umfstžnf stavby a stavebního
povoleni

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištěni
vydáni společného povoleni, tj. územního rozhodnutí a stavebmho povalem.

Majetkoprávní projednám stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro
společné řízeni, tj. zajištém uzavřeni nájemnich smluv pro doíasné zábory pozemků po dobu
výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti pro zfizeni stavby na cizím pozemku,
phpadně smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zahory pozemků, které mohou být
objednatelem vykupovány (po dohodě s objednatelem).

Dílo bude Objednateli předáno v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovem
v digitální podobě na CD - ROM.

2.5 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu
(jak je definována níže).

2. 6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péči v ujednaném čase, v rozsahu a
kvalitě podle této Smlouvy.
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číslo smlouvy objednatele: Čfslo smlouvy zhotovitele:

či. m
Doba plnění

3. 1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli
v následujících termínech:

Zahájení phiéní zakázky: bezprostředné po podpisu smlouvy o dílo

Terminy předáni (dokončem) jednotlivých části veřejné zakázky dle rozsahu práci:

Bod

l.

2.

3.

popu A.:"aiSři^aiďi""iupiBil"i^anuK
Průzkumné práce - geodetické zaměřeni

Vypracováni projektové dokumentace pro vydáni společného
povalem liniové stavby technické infrastmktury včetně
souvisejících technologických objektů.
Inženýrská činnost za účelem vydám' společného územního a
stavebního Kzeni - společné povolení - do 5 smluv.

^Termfay plněnť^
do 6 měsíců od podpisu

SoD

do 6 měsfců od podpisu
SoD

do 10 měsíců od podpisu
SoD

(dále jen "Doba plném")

ČI. IV
Cena

4. l Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dilo provedené v souladu s touto Smlouvou
smluvm cenu v celkové výši:

Celková cena v Kž bez DPH

DPH 21%

Celková cena v Kč víetní DPH

(dále jen "Cena")

Podrobná specifikace ceny dle dílčích práci:

439900, - Kí

92379, - Ke

532279,- Kí

Bodl
l.

2.

3.

Popis !.. :. ,'::;!. , >'. / .. J:. ' '. . '^

Průzkumné práce - geodetické záměrem - cca 1200 m
Vypracováni projektové dokumentace dokumentace pro vydáni
společného povoleni liniové stavby technické infrastruktury
včetně souvisejícich technologických objektů.

Inženýrská činnost za účelem vydáni společného územního a
stavebního řízeni - společné povoleni - do 5 smluv.

Celková cena za dílo bez DPH

Cena v Kč bez DPH
35 000,-

360 000,-

44 900,-

439 900,-

4.2 Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci dila
vyjma činnosti specifikovaných jednotkovou cenou, viz růže.

V nabídkové ceně díla je zahrnuto 5 uzavřených smluv.
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Číslo smlouvy objednatele: ČEslo smlouvy zhotovitele:

Cena těchto prací nad stanovený počet smluv, pokud je objednatel bude požadovat po
zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného
poetu smluv potvrzených vlastnilcy pozemků takto:

Smlouvy (najemm smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti, pfip. smlouva o
budoucí smlouvé kupní): , - Ké/kus (bez DPH)

4. 3 Nabídkovou cenu je možno ménit pouze v souvislosti s případnou změnou daňové
sazby vztahuj ici se k předmětu phiěni.

4.4 Cena neobsahuje správm poplatky. Tyto budou uhrazeny samostatně po předloženi
ptislušných dokladů.

ČI. V
Platební a fakturaíní podmínky

5. l Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5. 2 Cenu za samostatné části díla dle bodu 4. 1. má zhotovitel právo fakturovat po jejich
rádném předáni objednateli.

5. 3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého
penéžního ústavu do 30 dnů od jeho doručeni Objednateli. Mezibankovní zúčtováni není'
započítáno ve lhůtě splatnosti.

5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.
v platném znění.

ČI. VI
Smluvní pokuty

6. l Při nedodrženi terminu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok
z prodleni ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodleni.

6.2 Za každý ukončený den prodleni po době plnéni dle této Smlouvy má Objednatel právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

6.3 Smluvní strana má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému
se smluvm pokuta vztahuje.

ČI. Vil
Záruka za dUo

7. l Délka záruční doby se stanovuje na 60 měsíců od data podpisu pfedávacfho protokolu,
potvrzujícího předání díla bez vad a nedodélků.

ČI. Vlil
Vlastnické právo

8. l Vlastnické právo k pfedmétu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
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číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této
Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která
je předmětem Díla.

ČI. IX
Předáni a převzetí dfla

9. 1 O předám provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem
sepíši smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i ptípadné
výhrady Objednatele.

9. 2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho
provedením.

ČI. X
Povinnosti zhotovitele

10. l Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na
vyžádáni Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli
skutečný stav prováděného Díla.

10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

ČI. XI
Povinností objednatele

11. 1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedeni Díla
dle této Smlouvy.

ČI. XII
Závěrečná ustanoveni

12. 1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

12. 2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po dvou exemplátích.

12.3 Veškeré dohody učiněné pfed podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postaveni osob, které
pfedsmluvni ujednáni učinily.

12.4 Tato Smlouva se Hdi úpravou dle žák. é. 89/2012 Sb., obíanského zákoníku. Veškeré
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavíráni této Smlouvy, jsou považovány
za důvSmé, přičemž žádná ze stran je nesmí zpHstupnit či sdělit třetí osobé ani je použit
v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastni. Porušf-li některá strana tuto poviimost a
obohati-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

12. 5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 žák. i. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
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číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že
Smlouva byla sepsána vážně, uriitě, srozumitelně a na základe jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz iehož připojuji své podpisy.

V Psárech dne

Za objednatele

V Praze dne ...Y:.. ^.. '...? . /.?.

Za zhotovitele

Milan Vícha

starosta obce Psáry

t~^
Dr. Moudar Ahmad

elen dozorci rady

^quscc
^ath'>s^'^.'"?:K^tí!S!5^.
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstfíku
PI<ti>onk05. 01A)18 1222:33

shodni finna: AQUECON u.

Adresa sidLi: Čcdillinfrinck ktti 445/4. 415 . I. Ttplin - .nriHivny

Idaltilikttni Číslo ouiby: I4*tlUt2

Siattilúmí Wfftm nťhajťhu í-lvnttvr:

Jméno a ptijmeni: Dr. Moudar Ahfd <2)
V.mik funkci; MMJtn

^itfiwtetwtť tffKWwrffíi <.\ /

Wcdmtí podnikíni- PnivAdfnl ifwb.Jcjtch nnto . o<ttnflov*nf
Druh ín-nostr Ohlafafwd vAeu*

Vznik opravntni: 2S.94^M3

Doba platnosti opravníni: na <tobu .rurfltwi

Owiptntdnv zástupcr:

JincftoapFijnienJ liig. Ihďintl Kot-<l)

?. i\'twsrvnske opravni-nÍ ť.J

Phrfmřl podnikini: rnjtktor* ttinod W t^-viit
R< U* pfctlinítii podnilcáni- - votíohMy^ířikí davby
Druh tivu>li OhtalmrKÍ rtnui

Vnuk oprivnéni: 29^)1 JW7

Doba platnosti opnntÉni: m drtni wrfNmi

OJpovédfiv lástupve:

Jinťrwa pfíjmcnc l>g. DaKmil Kotu (l)

^iMvtvfwkf fíprávnéni ť.S

Phrimtí poihitmi: Vymbfc olichwl . ddky Miimdciit v pfftoMtli l .I 3 ih-iionnnMto rikir
Oboiy tmnosli: rfipnvt . lil rěwd ><><tk<i prttt, s|>tCTdim>an< Uantití (UBBatf

Vriuidickad . .ulnbdioil
hndtuk* < kMTluhf (imwst, zpnmtiai odbonýct ifl . pmrfk*
Vyrinm < >ý><|> .bla0 |>Hn<iifdi . teckaidiyrt vM thn iidďndiých v(d
RcUunl aa-iU, trtuttot, tNiW aulBupml

Ohhfanci Toto*

2i.ii.in!

Druh živnost i:

Vznik oprainíni:

Doba platnosd opravníró: <. <obn neurHlMi

Otífitnvitir zá.vtupff:

Jméno a ptíjmcni: lu);. DalimB Kota> <1)

ScnaNi zAÍMtDhgch .Mb

Jnncno . pfijmcni: It. DtlinN Kt*> O >
Raluinftarownf: 2t<ff. l%l

Obtanavl: Ct>U npabUk*

JinénoapHjmcni:

Dalinnntirtwcni:

Dr. M<ri<r Ak-d (2)

!>.II.I<*5

-1. /\~\\ : ti^l. BfXtí' 1'--;



Ufad pnilulný piidle JJ71 o<ki.2 tivii<>tni!.kau'zákunt: Mtbtril .hni Ttplk*

Muiistcrstvo pům)'>ki a obchodu oďvédíujc. íc uda>c uvodcnč v tomio výpise ̂ sou k rftu frfainosti výpisu zapsaný
v íivnoriCTiiAtím nrj^iKku

/'. 'n 2). UI^Hftrtl



Výpis

z obchodnfho rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ušil nad Letí3em

oddn B. vtolka 2U9
Datum vzniku a zápisu: 4. března 1991

B 2119 vedená u Krčského soudu v Ústí nad Labem

AQUECON a.s.
Českoshwenských legii 445/4, Trnovany, 415 Ol Teplice
148 68 202

Akciová společnost

Spisoví ziuička:

Obchodní firma:

Sfdto:
Identífikatnl tfsto:

Prtvnffomu:

Předmět podnikáni:
výroba, obchod a skiiby neuvedené v přílohách l ai 3 Bvnostenského zákona
provedeni saveb, jejich změn a odsbaňov&nt

projektová íinnost ve výstavbě
SUUutámf orgán - představenstvo:

Čten představenstva:
MOUDAR AHMAD, dat nar. 28. prosince 1965
Bfevnovská 433/12, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku élenstvi: l srpna 2017
l

Clen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
Počet členů:

Zp&sob jednáni:
Dozorif rada:

Člen dozortt rady:

Poíet čtenu:

Akde:

Záktadnl kl^wUU:

Ostatní skutečnosti:

Ing. ROMAN KAUCKÝ, ttaL nar. 2. listopadu 1973
U Roháčových kasáren 188/18. Vršovice. 100 00 Piaha 10
Den vzniku čtenstvf: l. srpna 2017
l

20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jinenovité hodnoté 100 000,- Ke
2 000 000. -KČ
Spta mo:100%

Obchodní kofporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle S 777 odst.
5 zákona C. 90B012 Sb., o obchodních spoleínoaech a družstvech.
Valná hromada dne 4. 6, 2002 rozhodla o změně právní tomiy 2
vtíejné obchodní spotetnosti na spoteínost s ruienim omezeným.
Společnost AQEKO v.o.s. změnila právní formu na AQEKO spol.s

r. o., a to rozhodnutím valné hromady konané dne 4. 6.2002.
Dne 27.3.2008 byla uzavfena mezi spoleťnostl AQUECON, s. r.o . se skjlem Ústi
nad Labem. Masarykova 125/368. PSČ 40010. IČ 148 68 202 a spoletnoal K2
AQUECON. s.r.o., se sidlero Ústí nad Labem, Masarykova 125/368. PSČ 400
10. lC 254 44 573 smlouva o prodeji části podniku spoteinosti AQUECON, s. í. o.
Spoteínosl AQUECON, s.r.o. iménila právní formu na AQUECON a.s. a (o
rozhodnutfm valné hromady konané dne 22. 2 2010.
Na adrese: www. aquecon. cz jsou umlstény intemefové stránky spotetnosti, kde
jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uvádény další údaje pro
akcionáře.

Ůdafe platné ke dni: 5. ledna 2018 06:18 m



\'pr:c_inv re istrí !.'

Ovpřuji pod pořadovým číslem 104l67_028532 . že tato listina, která
vznikla ořevedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné
.-právy ; elektronické podoby do podoby listinné, skládalicí se z l listu
"e doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřeiné
'-právy v elektronické podobě.

dne 05. 01. 2018 v 12:20

Raz i fcko:Í'0'^D Í S

^<ošck Lad i s l av



O^Ěf-c^o. s 33io;ka oro '/ídiatóC!
Podle oveřováci knihv DOŠÍV: Prána 416

W. i: ;<OIi-;!;l-Clí:

Tato ušila kooie. obsahuncí l stran souhlasí doslovné
s &r'edio;e-ou listinou. ; niř bvta DDrízena a tato listina ie
orvoDii. oiiahuííci l stran.

Listina. ! r. iz ie ./irfípovdňd ijsťna Dcrizená. neobsahuie
vítííteiňť zaiiěfoviC! Grvek. ien; ie součsstí obsahu právník
'. '^nafhL' trio l istinv.



A)UECON

REFERENCE SPOLEČNOSTI AQULTON A. S. V OBLASTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Název projektu

Mariánské Radčlce - kanalizační přípojky

Vlašim - zlepšeni zásobováni pitnou vodou

Roišffenf vodovodní sítě, Plenlska

Dneíice - kanalizace Černotfn

Dostavba kanalizace Hranice l. etapa

Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350

Dostavba deSťové kanalizace v ulici K Borovičkám

Vodovod Polanka lil. etapa

Typ činnosti

DUR

ZD

DUR

DSP

DUR

PD

PD

DŮR

Objednatel

Obec Mariánské Radčice

Město Vlašim

Město Frenštát p. R.

Dbec Dnešice

Město Hranice

1/odárny Kladno - Mělník

Město Vlašim

Siesto Vlašim

Místo projektu

Mariánské Radčice

Vlašim, Znosim

Frenštát p. K.

Místní část

Černotín

Hranice u Aše

Velká Dobrá

Vlašim

Polanka

zpracování PD

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

AQUECON as , Cesknslovenskvch legii 115/4, . )1S 01 Teplicc IC . 148 6S 707, nic- r?KS682D;, info@lariuecon r,-, -.vwv: . iquecnn .;



A*')UECON
Název projektu

Intenzifikace ČOV Šestajovice

Kostelec n. C. l. - ČOV

VlaSim - Navrátilová

Slaný, ulice Havffski

Oprava deiťové kanalizace v obci Plesná

Dolany u Kralup-obnova vodovodu

Vla$im II. - Analýza odvodnění Sídliště Sever

Vlaiim - rekonstrukce sběrače K

Dubl-Běhánky - splaíkovi kanalizace

8ollna, Bollnka_zpracování projektů dokumentace
skut. provedenf vodov. a kanál

Typ činnosti

PO

DUR

DPS

DUR

DPS

D PS

ZD

ZD

DUR

DSPS

Objednatel

Obec Šestajovice

Město Kostelec nad Černými lesy,
Ing. JiřiKahoun

Město Vlaíim, Mgr. Luděk Jeniita

Město Slaný, Jiří Leopold

Medexim Ostrava s. r. o.

Karel Franczyk

Vodárny Kladno-Mělnlk a.s. Pavel
Ješátko

Město Vlašim

Dvořák Zdeněk

Město VlaSlm

Dvořák Zdeněk

Město Dubi Mrvová

Zdeňka

Zvánoveca.s. Ing.

Jaroslav Zvánovec

Místo projektu

Šestajovlce

Kostelec n. C. l.

VlaSim

Slaný

Plesná

Dělaný u Kralup

Vlašim

Vlašim

Dubf

Bolina, Bolinka

zpracováni PD

2016 - 2017

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2015

2013 - 2015

2014

AQUECON a. s . Československých legii 145/4, 41S Ol Teolice, IC : 1W 68 202. DIČ: CZ14868202, info@iaquecon cz, www. aquecon. cz



AOUECON
Název projektu

Malý Újezd - dostavba vodovodu

Stochov, úl. Beiruče a Nerudova - obnova vodovodu

Inteniifikace ČOV Benešov 53000 EO

Ledvlce, Jiráskova, Tyriova- řeko kanalizace a vodovodu

Zatec, Hošfilkovo nám. -rekonstrukce kanalizace

Vlašim, Doma$fn - Behiedér - rekonstrukce kanalizace

UV Klfčava-oplocenf areálových ploch

UV Kllčava - sanace odtoku i praní filtrů

Rafinerie jedech olejů - rozSffenf BČOV PREOl

tížíce, ikolnf úl. - obnova vodovodu

Typ činnosti

ZD

ZD

DPS

DUR

PD

PD

PD

ZD

DPS

ZD

Objednatel

Vodárny Kladno-Mělník a. s. Pavel

lešátko

Vodárny Kladno-Mělmk a. s. Pavel

lešátko

'OHLCZa. s. Ing. Martin
\rtjlerskj
>everoce5K6 VBaovoay a

onalizace, a.s.
3c. Pavel Princ

>VS a.s., Teplice
3avelJiřfk

^ěsto Vlašim

dvořák Zdeněk

/odárny Kladno-Mělnfk a. s. Pavel
ešátko

/odárny Kladno-Mělník a. s. Pavel
ešátko

leader&Falges. r. o.
i/lgr. Martina Červlnská

/odárny Kladno-MělnÍk a.s. Pavel
eŠátko

Místo projektu

Malý Újezd

Stochov

Benešov

Ledvice

Zatec

Vlašim. Domašín

UV Klfčava

Bělěč, Zbečno

Lovosice

Úžíce

zpracováni PD

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2013 - 2015

2014

2014

AQUECON a. s., Československých legii 445/4, 41501 TepliCf, IC lis fiS ?0?. OIČ CZ1"afrK70;. infofnlanuecon rz. www aauecon ̂ '



A'^UECON
Název projektu

UV Klíčava - obnova kalových polí

Ubušfn, Kolárova - obnova vodovodu

lahošť, Švermova - rekonstrukce zásobního a pHváděcfho
řadu

Typ činnosti

ZD

ZD

PD

Objednatel

Vodárny Kladno-Mělnfk a. s. Pavel

Ješátko

Vodárny Kladno-Mělnfk a. s. Pavel

Ješátko
severocesKe voaovoay d

kanalizace, a. s.

Bc. Pavel Princ

Místo projektu

Běléč, Zbečno

Libušin

Lahoif

zpracováni PO

2014

2014

2014

Seinám zkratek pouíltvch pro určeni typu provádéné činnosti

AD.......................................................................................................... Autorský dozor

DPS....................................................................................................... Dokumentace pro prováděni stavby

DSP....................................................................................................... Dokumentace pro stavební povolení

DSPS...................................................................................................... Dokumentace skutečného provedeni stavby

DUR..................................................................................................... Dokumentace pro uzemni rozhodnutí

DZS......................................................................................................... Dokumentace zadání stavby

PD....................................................... "....... "....................................... Projektová dokumentace

TO)......................................................................................................... Technický dozor investora

AQUECONa.s , Cp-ikoslovenskvch leeii 4il5/4, 415 01 Teplicp. IC . 1dB BS 20?. DIČ: CZ14S68202, info@>Bauemncz, www.aquecon.cz




