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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstriku vedeném Měslským soudem v Praze, oddíl B, vložktí 23fi2. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn Firm. 40 990i ''9'3

Příloha 2a):

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka malého rozsahu

Název:

vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a
stavebního řízení ve. inženýrské činnosti pro stavbu -Připojeni obce Psáry

na Posázavský vodovod - 2. etapa
Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:

Právní forma:

Adresa sídla:

IC:

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Telefon:

Obec Psáry

Obec

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Milan Vácha, starosta obce

+420 241 940 454

Účastník

Název:

Sidlo/misto podnikáni:

Tel. /fax:

E-mail:

iC:

DIČ:

Osoba oprávněná za zájemce jednat:

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47, 150 00 Praha 5

257 182 410 / 257 182 458

vls@vis-praha.cz

60193689

CZ 60193689

Petr Tausch, statutami ředitel

Nabídková cena v Kč

CELKEM

Cena bez DPH

488.000,-

DPH - sazba 21
%

102.480,-

Cena včetně DPH

590. 480,-

Osoba oprávněná za účastníka jednat

datum podpisu
a podpis
oprávněné osoby

titul, jméno, příjmení

funkce

^z
4. května 2018 ................... ^. '-'L^^ \

Petr Tausch

statutární ředitel

tel. : 257 182410, 257 182428
tax. : 257 18245S

ww\v'A7is-praha . cz
projekceřďívis-praha. cz

IC: 60 193689
DIČ; CZ60 193689



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodnim reBiriku vedeném Mé.stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden . lťt)n?
pod zn Firm. 40 Sil 0/y 3

Příloha 2a) :

DOKT AňY O PROKÁZÁNI

KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADU

Obsah:

čestné prohlášeni o splněni základní způsobilosti dle §74 zákona č. 134/2016 Sb
kopie výpisu z obchodního rejstříku - VIS, a. s.

kopie výpisu z živnostenského rejstříku - VIS, a. s.

kopie živnostenského listu na projektové práce - VIS, a.s.

kopie živnostenského listu na inženýrskou činnost v investiční výstavbě - VIS, a. s.
kopie živnostenského listu na zeměměřičské činnosti - VIS, a. s.

kopie autorizace pro projektování v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství" - Ing. Martin Butor

seznam významných služeb obdobného charakteru

tel
ta?

tel. : 257 182410, 257 182428
tax, ; 257 182458

w^r\v. vi_s-praha, cz
^rpiekcefďvis-praha.cz

IČ:60 193(
DIČ: CZ 60 193f



Datum vznikua zápisu
SpÍsová^značka^
Obchodní firma:_
Sídlo:
Identifikační řísto^
právní forma:

předmět podnikáni";

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 2382

: l. ledna 1994

B 2382 vedená u Městského soudu v Praze

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5

601 93 689

Akciová společnost

výkon zeměměřických Činností
projektová činnost ve výstavbě
provádéní staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární ředitel:
Statutární ředitel:

Počet členů:

Způsob jednání:
Správní rada:

Předseda správní

rady:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona

PETR TAUSCH, dat. nar. 30. října 1955
Myslbekova č. ev. 8, Hradčany, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce; 27. dubna 2017

Společnost zastupuje statutární ředitel.

Ing. MARTIN BUTOR, dat. nar. 8, července 1974
Soukalova 2042/lg, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 27. dubna 2017
Den vzniku členství: 27. dubna 2017

člen správní rady:

člen správní rady:

Ing. JITKA FILIPOVÁ, dat. nar. 27. ffjna 1967
Horní Stakory 83, 293 Ol Kosmonosy
Den vzniku členství: 27. dubna 2017

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

Ostatní skutečnosti:

Ing. JITKA HRUBÁ, dat. nar. 20. března 1968
Nový Svět 82, 512 46 Harrachov
Bydliště: č. p. 21, 294 30 Strenice
Den vzniku členství: 27. dubna 2017

3

38 446 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě l
000, - Kč

Může být vydána jako hromadná.
38 446 000, - Ke

Splaceno: 38 446 000, - Kč

Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR
na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a
kanalizací Praha, s. p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9. 1993
C.j. 24/93 - 360.

udaje platné ke dni: 17. dubna 2018 06:40 1/4



oddíl B, vložka

Počet členů statutárního orgánu: l __ "..... _._
Počet Sienu správní rady: 3 . . .-.
Obchodní korporace se podřfdila zákonu jako celku postupem podle § 777
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. ___
Valná hromada schvaluje snfženf základního kapitálu společnosti:
a) z důvodu předchozího rozhodnutí valné hromady o odkupu vlastních ato
akcionářů, kteří je chtěli prodat, ale pro jejich neobchodovatelnost na veřeji
trzích se obraceli na emitenta.

b) základní kapitál se snižuje z částky 40.495.000, - K6 na částku 38.446.0
Kč. Základní kapitál se sníží o jmenovitou hodnotu 2.049 kusů vlastních ak
jmenovité hodnotě 1.000, - Ke každé z nich, které jsou v majetku společná;
o částku 2. 049. 000, - K6.
c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po odečteni náklac
odkup vlastních akcif tj. 922 050, - Kč převedena do rezervnfho fondu ve vy
126 950, - Kč.
Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku
akcie použité na snížení základního kapitálu, které jsou v majetku spoleéffi
zničeny a pořízen o zničení akcií protokol.
Valná hromada společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s,, přijc
12. 12. 2016 toto rozhodnutí:
Valná hromada společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a. s., rozt
o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlav
akcionáře takto:

Hlavní akcionář:

Hlavním akcionářem společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
sídlem Křížová 472/47, Smfchov, 150 00 Praha 5, IČ: 60193689, Spisová
značka: B 2382 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Společnost),
společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá
Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22, IČ:46356983 (výše i dále také jen t
akcionář).
Hlavni akcionář je vlastníkem celkem 35. 962 ks (třiceti péti tisíc devíti seti
šedesáti dvou kusů) kmenových listinných akcii emitovaných Společností v
formS na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 K6 Qeden tisíc kón
Českých). Z uvedeného vyplývá, ze Hlavní akcionář je vlastníkem kmenoví
akcií Spoleťnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 35.962.000 Ke (třicet pět r
devět set šedesát dva tisíc korun českých), což představuje podíl 93, 54 %
(devadesát tri celých padesát Čtyři setin procenta) na základním kapitálu a
hlasovacích právech Spoleénosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený
přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu úst. § 375 a
následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Přechod akcií ve vlastnictví ostatnfch akcionářů na hlavního akcionáře
Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenn
papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 2.484
(dva tisíce čtyři sta osmdesát étyň kusy) akcií, přejdou za podmínek podle!
a naši. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. l
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. K přechodu vlastnického práv
účastnickým cenným papírům SpoleSnosti dojde podle § 385 odst. l ?akon|
obchodních korporacích uplynutím ied"ohome^ceodzverejnění zápisu
usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum-přecti|
akcif).

Údaje platné ke dni: 17. dubna 2018 06:40



oddíl B. vložka 2382

Výše protiplneni a závěry znaleckého posudku
po přechodu úéastnických cenných papírů Společnosti podle S 375 a naši.
zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním
ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek

g 388 odst. l zákona o obchodních korporacích právo na zaplaceni'
které valná hromada určuje na základě znaleckého posudku a

návrhu Hlavního akcionáře ve výši 2. 153 Kč (dva tisíce jedno sto padesát tři
korun českých) zajedou kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě
1000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společnosti Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s.
přiměřenost hodnoty protiplnénf je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona
o obchodnfch korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2852-122/1G ze
dne 24. 10. 2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE
Consulting, s. r.o., IČ: 44119097, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského
soudu v Brně, sídlo Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-mésto, (dále jen
"Znalec").
Znalec při stanovení výše protiplněnf provedl nejprve výpočet hodnoty
společnosti pomoct metod:
Výnosovou metodou DCF = 82. 790. 000 KS (osmdesát dva milionů sedm set
devadesát tisfc korun českých).
Účetní metodou na principu historických cen = 45. 760. 000 Kč (čtyřicet pět
milionů sedm set Šedesát tisíc korun českých)
Znalec určil, že nejvíce relevantní metodou je metoda diskontovaných toků
(DCF) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši =2.153 Kč (dva tisíce jedno
sto padesát tri korun českých) za každou akcii Společnosti.
Protiplněni dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v dobé
přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k
přechodu vlastnického práva k úéastnickým cenným papírům menšinových
akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře. Právo na úrok podle zákona
nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním
účastnických cenných papírů Společnosti.

Způsob, místo a lhůta pro předloženi akcií ostatními akcionáři a pro výplatu
protiplněnf

Dosavadní vlastnici účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od Hlavního
akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají') Společnosti do 30 (třiceti)
dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle společnosti
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. v Praze 5, Křížová 472/47, každý
pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod. a 13.00 hod. do 15.00 hod., popřípadě
v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o
obchodnfch korporacfch. Po uplynuti této dodatečné lhůty bude Spoleénost
postupovat podle § 346 odst. l věty první zákona o obchodních korporacfch.
Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům
Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního
akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnf po splnění
podmínek podle § 388 odst. l zákona o obchodních korporacích, týkajících se
předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti.
Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu
vlastnického práva akcií, a to na bankovní' účet vytěsněného akcionáře, který byl
uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcii
na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto
akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li
původní vlastník, ze zástavní právo ježte před přechodem vlastnického práva na

uda)e platné ke dni: 17. dubna 2018 06:40 3/4



oddíl B, vloží,

hlavního akcionáře zaniklo. ^ ^ _ _, _;"h i/nrnnraci.
Výplatou protiplněni je pověřen dle § 378 zákona_o_(
obchodník s cennými papíry, a tosPOteenos^CYRRUS^CORP"^^^'
^'. '^'sfdlemVeverini. Bmo, PSČ 612 00, IČ-. 27758419, zapsW^
KraiskéhoToudu v BrnS, Spisová značka: B 5249, kontakt: corporaieiďcyr^
tel. 538 705 742 (dále také jen PovSrený obchodník). ^ ^
Valné hromadě bylo doloženo, že hlavni akcionář složil u l
obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplněni.

Informace o uložen! usneseni '/ei!einé. listi"'/_", _^_ _^,^^ "",", J
^^^a'informuje^e veřejná ̂ ^stójn^p^no^o^^WÍ'usnesen'í rádné valné hromady^budev souladu s^SS^oc
^^ToSun?chkorpo?ac(ch uložena k nahlédnutf v sídle Spoleinosti

vraždy pracwTideno^S. OO hod. do IZOO hod, 
_ _., , 

_. _"..,...._. -.._

Údaje plame ke dni: 17. dubna 2018 06:40



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
Úřad mfatskc časti Praha 5, živnostenský odbor
150 22 Praha 5, Nám. 14. října 4

C. ).: ZIV/Ul't727/2(lll/Her

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

Obchodní dnna: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Syin: Kníova 472/47, 150 00, Praha - Smíchov
Idcntiňlcaini íislo: 6B193689

Živnosteitské oprávnění č. l

Předmít podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona

Obory Činností:

Vznik oprávněni:

Vydavatelské Činností, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončuvacf stavební práce, specializované stavební cinnnsti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velltoobchod a maloobchod

Ubytovací služby '

Poskytování software, poradensW v oblasti informacnfch technologií, zpracování dal,
hostingové a související čiuDostí a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Poradenská a konzultainf činnost, zpracovaní odborných studii a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracováni technických návrhu, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
03.07. 1996

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Zivmslcmké oprávněme. 2

Předmět podnikáni: Výkon icmemeřickýcb íinnosti
Vznik oprávním: 22.07.1996
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

IDRZP: 83022
Strana l
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INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

prmajezapssnavot. ichodnitTirejslřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlužkď 2.382. Zápis byl prowden 1. ledna 1994
pod zn Firm. 40 990/93

iaSeiII^O'-S'fflnHBí11l".zaiiÉ'l:aririr^praft~ťnFiiTnc*"aB'>ri

"tjifíto, že nejsme dodavatel, který:
p''°'""'.., i v zemi svého sidla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

al^ocně ods°"zen Pro tl'estrly. cirl uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
Pra, hni trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
yv'

g v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový
fltdOP látek,

lna v^ v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
"ale na veřejné zdravotní pojištění,

^ iná v České repubnce nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
,gle na sociálni zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

,) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
;emě sídla dodavatele.

VPraze dne: 4. května 2018
Petr Tausch

stalutámí ředitel

l&t.'; 257 lN4ia2?i7Ts242S-
257 182 458

www.vis-praha.cx

nroiekce^vis^pri iha;cz
[C: 60 ItJlĎ 89

DIČ: (,'7. 60 19 36 8()



IÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
"15000 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zápisná-obchodním llim reislriku vedeném Méstskj/m soudem v Praze, oddfl B. vložka 2382. Zápiř, byl praveden -t. iedna1994
pod znFirm. 40 990/93

<t -. i oonHLÁSENIKE SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
ČESTNÉ VÝZNAMNÝCH SLUŽEB REALIZOVANÝCH DODAVATELEM

lží k prokázání splnění technického kvalifikačniho předpokladu ve smyslu § 79 zákona
Tento f°l'IT",!,?;rnniení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa" pro uchazeče:

zakázce">

Oodavatel
obchodní fr"1^
sídlo:

právní f°rma-
ič:

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47, 150 00 Praha 5

Akciová společnost

60193689

REFERENČNÍ ZAKÁZKA l

[požadovaný úda]^

Název projekt"

[ Místo plněni

l Objednatel

iTermin realizace (zahájeni a dokončeni)

'Finanční objem zakázky provedený dodavatelem
[ (v Kč bez DPH)
Pozice dodavatele při zakázce
(dodavatel/subdodavatel)

l Stručný popis zakázky

Hodnota požadovaného údaje

SV Mladá Boleslav - rozšíření severovýchodní
větve, etapa I a etapa II

Knéžmostsko

VaK Mladá Boleslav, a. s.

2013 - 2016

25, 0 mil. Kč + 15, 8 mil. Kč

Dodavatel PD a IIC, zpraco

Jednalo se o návrh vodovodních přivaděčů a
zásobních řadů, vč. čerpací stanice (DUR / DSP / DPS
/ DZS). Přivaděči řad LT DN 250 byl v rozsahu cca
2. 670m. V II. etapě se jednalo o návrh zemního VDJ
2x 500 m3.

Součásti práci bylo zpracováni hydraulického modelu
vodovodu.

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 2

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Název projektu SV Rakovník, jih - rozšířeni

Misto plnění Rakovnicko

°bjednatel Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

in realizace (zahájeni a dokončení) 2013 - 2015

'není objem zakázky provedený dodavatelem
J<^bez DPH)

p°zice dodavatele při zakázce
]avatel/subdodavatel)

31, 0 mil. Kč

Dodavatel PD - DPS, zpracování žádosti o dotaci,
MŘP

tel. ; 257l82-4Í(T257T8y4 2^
s"'. : 257 182 458'
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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Fin ."L; ,e /. K[::i.;ii' :i v o:x-. 'iuď'iir"' 'tíjtil.. 'iku ví-derift" Mc;;ť~. ky'i sfj. jdspi ť Pra:;", od [l JI B, vlróka ť:3S2. Z;'i[>is uyl pn^fíra'. ;" '' . ''''čina 'lť^
pod ^n F''ni. 4řt °c<)'t):i

Stručný popis zakázky

Jednalo se o návrh vodovodních přivaděčů, vč.
věžového vodojemu 200 m3 (DPS).
Přivaděči řady byly v rozsahu:
Pedl25 cca4. 650m
Pe dllO cca 1. 810m
Pe d90 cca l. OOOm

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 3

Požadovaný údaj

Název projektu

Misto plněni

Objednatel

Termín realizace (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený dodavatelem
(v Ke bez DPH)

Pozice dodavatele při zakázce
(dodavatel/subdodavatel)

Stručný popis zakázky

Hodnota požadovaného údaje

Skupinový vodovod BKDZH, éást Hořovice -
Zdice, km 1,04 až 2, 285

Zdice

VaK Beroun, a. s.

2015

20, 8 mil. Kč

Dodavatel PD - DPS

Jednalo se o návrh bezvýkopové sanace stávajícího
ocelového potrubí metodou Dyntec, vč. přestrojeni a
sanace armaturních šachet. Bylo zatahováno atypické
potrubí Pe d530 v rozsahu cca 1. 250m.

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 4

Požadovaný údaj

Název projektu

Místo plněni

Objednatel

Termín realizace (zahájení a dokončení)

Finanční objem zakázky provedený dodavatelem
(v Kč bez DPH)

Pozice dodavatele při zakázce
(dodavatel/subdodavatel)

Stručný popis zakázky

Hodnota požadovaného údaje

Kuchař - vodovod a kanalizace

Obec Kuchař

Obec Vysoký Újezd

2013 - 2015

26 mil. Kč

Dodavatel PD a IIC, zpracováni žádosti o dotaci, MŘP,
TDI a AD

Jednalo se o návrh obnovy vodovodních řadů a
kanalizačních stok v různých částech města Dobrovice
(DUR/ DSP/ DPS).
Součástí prací byl hydraulický výpočet ztrát ve
vodovodní síti.

V Praze dne: 30. ledna 201
Petr Tausch
statutární ředitel

icl. 2S"1 1824 10. 2?'7 l M; ^S
-ax. 2?7 ^S2 4?ři
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:É INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
"15000 Praha 5, Křížová 472/47

^">p-->cn°;n^r<"s'r]u veden^s^s.
""la'°' "d""Bl i''°2ka 2:I82 wa ';yl "";"'"n' """"18S4

příloh8 3a)j, ^"ij(cní list na projektové práce a související činnosti akce
Modletice - výstavba vodojemu a přiváděcího řadu"

^ poj. dokumentace pro sloučené uzemni
2- ^"^"ti na stavební povoleni (DUR/DSP)

sloučeného územního rozhodnutí a

'' ̂ >i1>fovoleniiiar

Cena v Ke

bez DPH

30.000,-

398.000,-

60.000,-

DPH

6. 300.-

83. 580,-

12. 600,-

488. 000, - | 102. 480, - | 590. 480,-

s DPH

36.300.-

481. 580,-

72.600,-

fyjtlsSem pro placení dodávky budou dílčí faktury, které budou vystaveny vždy po odevzdání a
išné části díla.

Faknry budou splatné do 30 dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli. V pochybnostech se má
za 10, ze faktura byla doručena 3 dny po jejím odeslání.

V Praze dne: 4. května 2018 ,.. . : .

PetrTausch
statutami ředitel

1^
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www. vis-praha. cz
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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47
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Příloha 3b) :

TEXTOVÁ ČÁST CENOVÉ NABÍDKY

Podklady:

Objednatel za účelem vvtiracování Droiektové dokumentace předá zhotoviteli následuiici podklady:
údaje o stávajícím vodovodním systému obce Psáry,
inženýrsko-geologický průzkum v místě nové akumulační komory vodojemu.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci dila.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná a je platná nejméně do 30. 6. 2019.

';! ; ??':' 1''2 4i/i. 2?"' 1^1 -''S
ť;;'i. : "5" l ?<^ -r5t'
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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma Je napsána v obchodním rejstriku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vlcižka 2:182. Zapiš byl provedťn 1. ledna 1994
pod zn Firm. 40 990 f93

příloha 4):

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

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

VODOVOD PSARY - Přioojení obce Psárv na Posázavskv vodovod - Projektová
dokumentace a inženýrská činnost pro vydání společného povolení liniové stavby technické

infrastruktury vřetně souviseiícich technoloeickvch objektů 2. etapa

CLI

Smluvní strany

)bjednatel

Název:

Sídlo:
IC:
DIČ:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen "Objednatel")

1"

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580

CZ00241580

Milan Vácha, starosta obce

Vlasta Málková, místostarostka obce

Zhotovitel

Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Vodohospodářské inženýrské služby, a. s.
Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
60193689

CZ 60193689

Komerční banka, a.s.
71204051/0100

Petr Tausch, statutární ředitel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Butor, véd. střediska projekce a IIČ
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2382.

(dále jen "Zhotovitel")

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

tel- ; 257T'82'4To7257 182428"
(:: 257 182458

www.vis-praha.cz
)roiekceíťi3iai rah,i [-7

IC: 60 19 36 S9
DIČ: CZ 60 193689



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Krizová 472/47

I--.'ir,:ijti ^pť. 'jtichi. riniiri n^-. triku ','ďdfíi'&'ri Meř;l;il;>fi~i soudcn' v prřize. niidi B, vln/ka 2.3S2 Zw, i\i; k'ť\ řiroy

[ind ./n fr-Ti. .10 r3H(l''<};j

ČI. II
Předmět smlouvy

2. 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele realizaci zakázky
s názvem VODOVOD PSÁRY - Připojeni obce Psáry na Posázavský vodovod -
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání společného povolení luiiové
stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů 2. etapa
(dále jen "dílo"), spočívající ve vypracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské
činnosti.

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

2.2. Průzkumné práce - polohopisné a výškopisné zaměření

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

2.3. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické
mfrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky é. 405/2017, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve zněni vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška 6. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace veřejné zakázka na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.

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

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová 6ást

2.4 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povoleni

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění
vydání společného povolení, tj. územního rozhodnutí a stavebního povoleni.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro společné
nzeni, tj. zajištění uzavření nájemních smluv pro dočasné zábory pozemků po dobu výstavby,
smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízení stavby na cizím pozemku, případně
smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zahory pozemků, které mohou být objednatelem
vykupovány (po dohodě s objednatelem).

úl. 257 1-Í2410. 25-' 'S242S
257 IS245K
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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma jsi napsaná v obchodním rejstřiku vedenĚnn tvlěstským soudem v Praze, oddíl B, vločka 2382. Zapiš byl proveden l. lednpi 1994
pod sn Firnn. 40S90/93

i ^yde Objednateli předáno v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotoveni
ii~eitální podobě na CD - ROM.

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

|INS Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péči v ujednaném case, v rozsahu a kvalitě
podle této Smlouvy.

S' 2.6

ČI. III
Doba plnění

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

Zahájeni plnění zakázky: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
Tenníny předání (dokončení) jednotlivých částí veřejné zakázky dle rozsahu práci:

Popis

Průzkumné práce - geodetické zaměření

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného
povolení liniové stavby technické infrastmktury včetně
souvisejících technologických objektů.
Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a
tstavebního řízeni - společné povoleni - do 5 smluv.

Termíny pIAěni
do 6 měsíců od podpisu

SoD

do 6 měsíců od podpisu
SOD

do l O měsíců od podpisu
SoD

pn "Doba plnění")

Sléni

tne
Ivby,

lne
clem

ČI. IV
Cena

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou
smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena v Ke bez DPH

DPH 21%

Celková cena v Ke včetně DPH

(dále jen "Cena")

fikace ceny dle dílčích prací:

mmné práce - geodetické zaměření - cca 1200 m

13
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488.000,- Kč

102. 480, - Kč

590.480,- Kč

Cena v Ke bez DPH

30. 000,-
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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma ie ̂apsma > obchodním reislriku .edenem MésKkřm soudem^ Praze. oddíl B, -l(. ;hs 2382. Z.ipis byl prox.den 1, ledna 1384
pod znFirm. 4099()ť93

2.

3.

Vypracováni projektové dokumentace dokumentace pro vydáni
společného povolení liniové stavby technické infrastruktury
včetně souvisejících technologických objektů.
Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a
stavebního řízení - společné povolení - do 5 smluv.

Celková cena za dílo bez DPH

398. 000,-

60. 000,-

488.000,-

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

V nabídkové ceně díla je zahrnuto 5 uzavřených smluv.

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

Smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti, příp. smlouva o
budoucí'smlouvě kupní): , - K-č/kus (bez DPH)

4. 3 Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v souvislosti s připadnou změnou daňové sazby
vztahující se k předmětu plnění.

4. 4 Cena neobsahuje správní poplatky. Tyto budou uhrazeny samostatně po předložení
pnslušných dokladů.

ČI. V

Platební a fakturační podmínky

5. 1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

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

5. 3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního
ústavu do 30 dnů od jeho doručeni Objednateli. Mezibankovni zúčtování není započítáno ve
lhůtě splatnosti.

5. 4 Daňové doklady budou mit náležitosti ve smyslu ustanoveni zákona č. 235/2004 Sb.
v platném zněni.

ČI. VI
Smluvní pokuty

6. 1 Pn nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z
prodlení ve výši 0, 05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
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6.2

6.3

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Fiic'1;! jf; , '.j?B. :ii'ia víii. ichonnim rej-;lri >íu vedfn<''tT M&';l';kyrn soud"iii v Prň./ť. ;)dui! B. vlo/kf i 2r-.>ň2 Znp. s oyi prnvedfir \ ecnfl 1r;'-i^

;.ioa 71-1 Finii. 40990, "I:JLi

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

Smluvní strana má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje.

17.1

ČI. Vil
Záruka za dílo

Délka záruční doby se stanovuje na 60 měsíců od data podpisu předávacího protokolu,
potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.

ČI. Vlil
Vlastnické právo

8. l Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

[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
Předání a převzetí díla

O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíši
smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady
Objednatele.

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

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

,0. 2 Zhotovitel je povinen pravidelné informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na
vyžádáni Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný
stav prováděného Díla.

). 3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

ČI. XI
Povinnosti objednatele

. l Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle

této Smlouvy.

,
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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsáníi v otichodnim ryjstřiku vedeném Moslskym soudem v Prcize, oddíl B, úložka 23&2. Zapiš byl pruvedfín 't. ;ecln& 1994
pt td zn Finn. 40 99Q/S3

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 Smlouvaje vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou exemplářích.

12. 3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které
předsmluvní ujednání učinily.

12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle žák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje
a informace, které si strany sdělily při uzavíráni této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné,
přičemž žádná ze stran je nesmi zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použit v rozporu s
jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím,
vydá druhé straně to, oč se obohatila.

12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 žák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
pnjetím nabídky na uzavřeni této Smlouvy.

12. 6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
Smlouva byla sepsána vážné, určitě, srozumitelně a na základe jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Psárech dne

Za objednatele

V Praze dne 4. května 2018

Za zhotovitele

Milan Vácha

starosta obce Psáry
Petr Tausch
statutami ředitel
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VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47
Firmaje, '?ipsana v ntiRhcKJnimrejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994

pod zn Firm. 40 890/93

příloha 5) :

ZÁRUKA ZA JAKOST

a) Celková záruční lhůta na celý předmět zakázky je 24 měsíců, nejdéle však do zpracování

dalšího stupně projektové dokumentace.

b) Lhůta pro odstranění reklamované vady:

Zjevné vady, které bude reklamovat objednatel bez zbytečného odkladu, budou bezplatně

odstraněny zhotovitelem do 15-ti dnů.

c) Jiné údaje vztahující se k zárukám za jakost

Záruky za vady díla vyplývají ze statutu organizace, která je ustanovena jako společnost

akciová, a z legislativy vyplývající z Obchodního zákoníku. VIS, a.s., je pojištěna za škody

způsobené její činnosti.

Rovněž jednotlivý zaměstnanci a. s. jsou pojištěni v rámci svého členství CKAIT.

V Praze dne: 4. května 2018

Petr Tausch
statutami ředitel

k!
tul. : 257 182410. 257 182428
fax. : 257 182458
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