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2. KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy č. p. 12 v Dolních Jirčanech

identifikační údaje o zadavateli:
Obec Psáry, Pražská 137
252 44 Psáry
IČ 00241580
tel. 241 940 454
www.psary. cz

zastoupena:
Milanem Váchou, starostou obce

Veřejná zakázka maíého rozsahu na služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a
zadavatel vyzývá minimálně 3 dodavatele.
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadáváni zakázek pro programové období
2014-2020 - (ROP verze l 10.
Veřejná zakázka je dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách zadávána mimo režim zákona, při dodrženi zásad
uvedených v §6 zákona.
Malého rozsahu (§ 27 písm. b) žák. č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dá!e jen "ZZVZ") Veřejnou zakázkou malého
rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce
e. ooo. ooo, - Ke.

Identifikační údaje o účastníkovi:
Název:

Právní'forma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Statutární organ:

Pověřeny zástupce - osoba oprávněná jednat za účastníka:

Ing.arch. Jan Bouchal

osvč

Trnkovo náměstí 1112/3,
Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
68793995

xtir3qp

Kontaktní osoba ve výběrovém řízeni;
Jméno a pňjmeni:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Úplná adresa pro poštovní styk:

Ing.arch. Jan Bouchal

+420 608 520 212

Lbouchal@seznam.cz

Pod sv. Terezií 1581, Mníšek pod Brdy 25210
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Nabídková cena v Kč bez DPH Nabídková cena v Kč bez DPH

l. digitalizace podkladů k objektu
(vektorová podoba, nikoli . pdf)

2. studie nového využiti, včetně
variantního řešení fasád

3. dokumentace v rozsahu stavebního

povoleni (pokud bude potřeba) a
agregovaný výkaz výměr způsobilý jako
podklad pro investiční záměr (dotační
titul)
4. prováděcí dokumentace/ včetně výkazu
vyměř

17. 000,-

22. 000,-

182. 000,-

62. 000,-

Celková cena 283.000,-

Nejsem plátce Dph

Účastník výběrového řízení tímto prohlašuje, že uvedená nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Účastník výběrového řízení je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dní ode dne skončení lhůty pro
podání nabídek.

Termín realizace projektových prací:

l. digitalizace podkladů k objektu (vektorová podoba, níkoií . pdf)
2. studie nového využití/ včetně variantního řešení fasád

3. dokumentace v rozsahu stavebního povolení (pokud bude potřeba) a agregovaný výkaz
výměr způsobilý jako podklad pro investiční záměr (dotační titul)
4. prováděcí dokumentace, včetně výkazu výměr

inženýring není součástí nabídky.
Termín realizace:

Termín dle bodů l., 2. a 3. bude do konce 09/2018
Bod č. 4. do 31. 12. 2018

Osoba oprávněná jednat za účastníka;
Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

V Praze dne 27. 6. 2018

Ing.arcl^fan Bouchal

Samostatný projektahtr-l<6^rdínátor př hitekt

Podpis oprávněno osoby a razítko^
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3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů vč. čestných prohlášení



3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNI ZÁKLADNÍ
ZPŮSOBILOSTI

Já níže podepsaný zástupce účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem:,. Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy
c. p. 12 v Dolních J Irčanech"

tímto čestně prohlašuji, že dodavatel splňuje základní způsobilost, neboť:
- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu sidla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachyceny splatný daňový
nedoplatek nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojišťovně

- nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociálním zabezpečení a přispěvku na státní politiku zaměstnanosti

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáni rozhodnuti o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
předpisu země sídla dodavatele.

Účastník výběrového řízení:
Název nebo obchodní firma: Ing. arch. Jan Bouchal

IČ: 68793995

Sídlo: Trnkovo náměstí 1112/3, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00

Osoba oprávněna jednat: Ing. arch. Jan Bouchal
Funkce: Samostatný projektant, koordinátor projektů, architekt
Konta kt: tel. : +420 <Ď8 520 212

V Praze dne 27. 6. 201?- ^v_/-

,
^. ^>t6r't

. >, lvk-'""
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l' l' Í1
. l. rtl , '.

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA S
Úřad mistské části Praha 5, Odbor živnostenský
150 22 Praha 5, Nám. 14. fyna4

Č.j.: ZIV/U2915/2014/Pro

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum narozeni:

Bydliště:

Sídlo:

Identífikaéní číslo:

Ing. arch. Jan Bouchal

Trnkovo namesii iiiďj, 152 00, Praha - Hluboíepy

Trnkovo náměstí 1112/3, 152 00, Praha - HIuboCepy
6S793995

Živnostenské oprávnění č. l
Předmět podnikání: Výroba> obchod a stuíby neuvedené v přílohách l ai 3 Živnostenského zákona

Obory činnosti: Poradenská a konzultaíní íinnost, zpracováuf odborných studií a posuáků
Projektovánf pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresHčské práce
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modelíng

Vznik oprávněni: 2S.09. 1998

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2
Předmčí podnikání: Projektová Sinnost ve výstavbě

Vznik oprávnénf: 19.02.2014

Doba platnosti oprávnění; na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha S
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ČESKÁ ROMORÁ

3, ze

Ing.arch. JAN BOUCHAL

je držitelem autorizace
pro obor

ARCHITEKTURA
54 odst. 2 písm. a) a odsl. 4 zákona Ď. 36Q/1992 Sb., o výkonu pQ ifOláni auiorizovanYchatctiitektú

o o výkonu povolání a'utori;ovonÝctí iřiienýró a tecftntitu éinnýcň ve yýstavfaé. ve znénf pozí)ěj5;cii předpisu

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
a s právem používat razítko se státním znakem

:'-f-:^
>^^

"'.... 'pf: . '-.

a je zapsan/na pod pořadovým čistém:

03471
do seznamu autorizovaných osob vedeného

Českou komorou architektů

ke dni

16. 10.2007

^->/>i;'^.^y-^^

pfeďserfo
Ceďte komory ca'cfi!tetíů

000063



4.
prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
SEZNAM PLNĚNÍ POSKYTNUTÍCH ÚČASTNÍKEM

l. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 000 Ke bez dane z přidané
hodnoty a zadavatel vyzývá minimálně 3 dodavatele.
Veřejná zakázka malého rozsahu ládovaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadáváni zakázek pro
programové období 2014-2020 - IROP verze 1. 10.
Veřejná zakázka je dle §31 zákona i. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách zadávána mimo režim zákona, při dodrženi
zásad uvedených v §6 zákona.
Tento formulář slouží k prokázání splněni technické kvalifikace v souladu s S 79 odstavec 2 písmeno a) zákona c.
134/20ieSb., oZZVZ.

Název veřejné ^ Projektová dokumentace na rekonstrukci
zakázky: stávající školy č. p. 12 v Dolních Jírčanech///

2. Základní identifikační údaje

2. 1. Veřejný zadavatel
Název: Obec Psáry
Sídlo: Pražská 137
IČ: 25244Psáry
Zástupce: zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

2.2. Účastník

Název:

Sídlo:

IČ:
DIČ:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná
jednat za účastníka:

l

Ing. arch. Jan Bouchal
Trnkovo náměstí 1112/3,
Praha 5 . Hlubočepy, 152 00
68793995

Ing.archjJan Bouchal



REFERENČNÍ ZAKÁZKA C. li
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo plněni zakázky

Objednatel
(název a sídlo)

Hodnota požadovaného údaje

Rekonstrukce Hospodářské budovy v areálu zámku Mirosov,
Dostavba ohradníidi, projekt přípojky vody do areálu zámku,
návrh stavebních úprav Severního křidla zámku Mirosov -fáze
projektu Sts, Dsp, Dps, Dvzs
Mirosov, Plzeňský.okres Rokycany

Greenways s. r.o.. Klukova 1497, 686 03 Staré Město, 11000
Praha l

Kontaktní osoba (jméno, příjmení,
tel., e-mail)

Roky provedeni zakázky (zahájeni a
dokončení)

Finanční objem prací provedený
účastníkem

(v Kč bez DPH)
Pozice účastníka při prováděni

(dodavatel - poddodavatel)

Stručný popis předmětu VZ prokazující
splněni vymezeného parametru

Ing. Martin Žamboch, Jednatel společnosti / CEO

2016-2017

168. 000, -Kc

Samostatný projektant, koordinátor profesních části projektů,
architekt

Zámek Mlrošov kat. čislo: 136887, areál zámku chráněný od 3. 5.
1958, sloh: baroko a renesance, s obřadní zdi a Hospodářskou
budovou technického zázemí, areál zámku je chráněný jako
kulturní památka. Projekt zahrnoval rekonstrukci a dále dispoziční
o stavební úpravy objektu hospodářského zázemí pro účely
dočasného bydle ni a vytvoře ni technického zázemí areálu zámku.
V rekonstrukci části severního křídla zámku bylo navrženo bydlení
pro majitele zámku a jeho rodinu. Projekt byl zpracován ve
stupních Sts, Dsp, Dps, Dvis, Ad

REFERENČNÍ ZAKÁZKA C. 2
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo plnění zakázky

Objednatel
(název a sídlo)

Kontaktní osoba (jméno, příjmení,
tel., e-mail)

Roky provedení zakázky (zahájení a
dokončení)

Finanční objem práci provedený
účastníkem

(v Kč bez DPH)

Hodnota požadovaného údaje

Novy výrobní objekt polygrafie - Milovice

úl. Topolová, Milovice, parc. č. : 1390/35, 308/1
k. ů.: Benatecká Vrutice

C - copy Centrum Praha, s. r.o., IČ-.250 56 085, sídlo:0pletalova 22,
110 00 Praha l

Ing. TomášZíma, tel. : +420 777310 610

2037

350. 000, -Kc



Pozice účastníka při provádění Samostatný projektant, koordinátor profesních částí projektu,
(dodavatel - poddodavatel) architekt

Stručný popis předmětu VZ prokazující Předmětem PO je novostavba halového objektu, zpevněné
splněni vymezeného parametru plochy, oploceni o přípojky B. Řešeným územím je pozemek

stavebníka a přilehlá část veřejné komunikace. Projektbyl
zpracován k žádosti o dotaci a dále Dsp, Dps, Duis, M

REFERENČNÍ ZAKÁZKA C. 3
Požadovaný údaj

Název zakázky
Hodnota požadovaného údaje

Praha - rekonstrukce víceúčelového tělovýchovného zamění GŠ

Místo plněni zakázky

Objednatel

(název a sídlo)

Kontaktní osoba (jméno, příjmení,
tel. /e-mail)

Roky provedení zakázky (zahájení a
dokončeni)

Finanční objem prací provedený

účastníkem

(v Kč bez DPH)
Pozice účastníka při provádění

(dodavatel - poddodavatel)

Stručný popis předmětu VZ
prokazujici splněni vymezeného

parametru

Praha 6

Česka republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova l,
160 00 Praha 6, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, se
sídlem Hradební 12, 110 05 Praha l,

Technický dozor objednatele: František Drda, tel. 973 206 250

20.14 - 2015

498. 000, -Kč

Samostatný projektant, koordinátor profesních částí projektu,
architekt

Projektové práce pro stavbu "Pra ha - rekonstrukce
víceúčelového tělovýchovného zařízení GÍ", v rozsahu
rekonstrukce a přestavby častí stávajícího objektu ve
vnitrobloku na posilovnu a fítnes s hygienickým zázemím,
šatnami a masérnou, včetně napojení na energie a řešeni
vzt. Objekt se nachází v památkové zóně Prahy 6. Stupně Pd:
Dsp, Dps, Dvzs, Ad

i llčastnik výběf-ového řízem , s'/ muže dopinit !iho\'olnv počet f-eferenčnsch zakázek, avšak minsmálni počet síanovenv
zada\'ateteje 2.

Tímto čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a předložené referenční
zakázky byly provedeny řádně

>./ Praze dne 2/6. 2018

Razítko a podpis osoby oprávněné Jednat za účastníka
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4. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
SEZNAM PLNĚNÍ POSKYTNUTÍCH ÚČASTNÍKEM

Ing. arch. Jan Bouchal tel: +420 608 520 212 mail: i bouchal@>seznam_cz V Praze dne: 27. 6. 2018

Věc: Profesní kvalifikační předpoklady

Název objednatele rozsah

plnění

popis stavby projekční
náklady

doba poskytnuti
služeb

"Česká republika - Ministerstvo obrany, se Studie,^
sídlem Tychonova l, 160 00 Praha 6, DSP, DPS
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, (AD+TDI)
se sídlem Hradební 12, 110 05 Praha l,
(technický dozor objednatele): František
Drda. tel. 973 206 250

"Městská část Praha 22 DUR,
Nové namésti 1250, 104 Ol Praha 114, DSP, DPS,
zastoupený starostou MČ Praha 22; panem AD+TDI
Milanem Collerem
ve věcech technických: Odborem realizace
staveb, panem Petrem Mošnou, tel. : 271
071 830. email: petr. mosna@p22. mepnet. cz

Projektové práce pro stavbu
.

Praha - rekonstrukce víceúčelového
tělovýchovného zařízení GŠ", v rozsahu
rekonstrukce a přestavby části stávajiciho
objektu ve vnitrobloku na posilovnu afitnes
s hygienickým zázemím, šatnami a masernou,
včetně napojení na energie a řešeni vzt.

498 tis. Kč 2013-2014

Zpracováni projektové dokumentace pro akci;
.

Dostavba pavilonu ZS Jandusů", zpracovanou
pro uzemni ňzeni (DUR), řízeni o povoleni
stavby (DSP) a pro výběr zhotovitele stavby -
kontejnerové stavby o dvou podlazich, umístěné
na pozemku pare. c. 21/9 k. ů. Uhříněves u školni
družiny ZŠ Bří Jand usů

599 tis. Kč 2012 - 2013

Správa krkonošského národního parku
se sídlem Dobrovského 3,
Vrchlabí 543 Ol
zodpovědný zástupce:
Ing. Radko Novotný mobil:+420603203659,
tel'. +420499456426
rnovotny@krnap. cz Vedouc; investicniho
oddělení

Skanska a. s.
Divize Skanska Reality, Praha 4 -Chodov,
Libalova 1/2348, PSČ 149 00,
zodpovědný zástupce:
Ing. Jan Fabián, developer, Telefon +420 267
095 lil

Triangl, a. s.
Petr Kotynek - předseda představenstva
Beranových 65, 190 02 Praha 9

Studie,
DUR,
DSP, DPS
AD+TDI

Studie,
DSP, DPS,
AD+TDI

Studie/

DSP, DPS,
AD+TDI

'Technické zázemí správy Kmap - Vrchlabí,,
Předmětem dokumentace byly tyto dílci části
projektu: Rekonstrukce stávajicl budovy na
administrativní zázemí TZSK, včetně služebních
bytů, výstavba nové skladové haly, venkovní
úpravy zpevněných ploch pro parkovací stáni
včetně stáni kr/tých a řešeni příjezdové brány a
oploceni. Přípojky Inženýrských šití.

.

Centrál park Botanica" Praha 5 -Jinonice
Vítězný Návrh a koncept ueře]né parkové plochy
v centru obytného souboru Botanica, projekt:
vyhotovení Návrhu a dokumentace DUR a DSP
včetně projednáni DOSS, zpracování DPS včetně
rozpočtů, spolupráce teamu architektů
czechdevelop na pozici zodpovědného
projektanta

^. Novostavba Halového objektu tiskárny na
pozemku p. č. 1390/1 v k. ú. Benátecká
Vrutice". Projektová dokumentace
k žádosti o UR, SP, PD k žádosti o dotaci

1, 2 mil. Kč 2012-2013

2016 - 2017

Irig. lan Bouchal


