
Věc: CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Akce: Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy i. p. 12 v Dolních Jirčanech

Architekt:

Ing.arch. Karel Musil

Budovcova 11, 370 Ol České Budějovice
Tel. : +420 723 485 085
E-mail: kmusil@email.cz
plátce DPH

IČ: 75231964 , DIČ: CZ 7911011273
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MU České Budějovice
datová schránka: 9pbfrqt

Doručovacíadresa;

Tupolevova 470, 190 00. Praha 9

Investor:

Obec Psáry
Pražská 137
25244
Psáry
cisto úétu: 3622171 , 0100
IČ: 00241580

Tel. : 241 940 454

Vážený pane starosto,

na základě Vaši poptávky Vám posilám nabídku na projekční práce a práce související.

Popis objektu
název akce:

kategorie stavby:

^p2sah prací a honorář:

Projektová dokumentace na rekonstrukci stávajfcf školy č. p. 12 v Dolních Jirčanech
veřejná budova

Fáze

Celková cena:

Cena za jednotlivé fáze:
popis fáze

390 000 KČ bez DPH

kód

Digitalizace podkladů objektu
Studie ve variantách

Dokumentace pro stavební nzenl

(včetně výkazu výměr)
Dokumentace pro provedení stavby
{včetně výkazu vyměř)

STS

DSP

DPS

50 000, 00 Ke

120 000, 00 Ke

110000, 00Kč

110000,00Kč

Celkem

Uvedené ceny Jsou bez DPH
Cenová nabídka neobsahuje:

a) InSenýrská činnost spočívající v obstarání a kompletaci dokumentů potřebných
k přípravě žádosti o stavební povolení

b) Zpracován; žádosti o vydání stanoviska dotčených orgánů státní správy včetně
podání zadosti

cl obsta. ranfp°dk!i'dů' pruzkumi' a SP<i.SI"'ch studil (sta. ebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, mykoloKickv
i, statické posouzeni konstrukci, dendrologický průzkum, geologický průzkum, radonový orůzkum-atd.'

nastanou-li v průběhu zakázky - - .. , . --, ^, -.. -... ""."
d) Digitální zaměření objektu a vytyčeni objektu v JTSK
e) Správní poplatky

Pojištění zhotovitele

Zhotovitel má pojištěni profesní zodpovědnosti - projekční činnost podle zákona
i. 360/1992 Sb., O výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

390 000 Kč

i/ '
/^^

V Praze 5. 7. 2018
Ing.arch. Karel Musil



Příloha č, 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky:

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

Druh zadávacího řízeni: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Obec Psáry
Pražská 137
25244

Psáry
IČ: 00241580

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:

IČ:
Sídlo:

Ing. arch. Karel Musil

75231964

Budovcova 11, České Budějovice, 370 01

Prohlašuji, že shora uvedeny dodavatel ke dni podpisu tohoto Čestného prohlášeni splňuje základní
způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, tzn. že

a) nebyl v zemi svého sMla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocné
odsouzen^pro trestný čin uvedený v příloze é. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sfdla v evidenci dani zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sidla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojišténf,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a přispěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnuti o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucena správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.

V Praze dne 5. 7.2018

/^

Ing.arch. Karel Musil
Jméno a prijmenl osoby oprávněné jednat jménem Si za dodavatele

Je-B dodavatelem právnidiá osoba, musí podmínku podle 5 74 odst. 1 plsm. a) splňovat lato právnická osoba a zároveň každv flen
stat"támlh°-°'sá"u^e;11 aenem statutámlh° 0'gánu dodavatele práunická'osoba, musí podmínku'podle § 74^st1'plsma)
práyn ická osoba, každý člen statutárního orgánu léto právnické osoby a osoba zastupující lulo právnickou osobu í'stai tutářř]lni'
dodavatele.

Učastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) Shra"en.lpróv'"?é.°s°by' r""si P°dminkuP°<lte § 74 alst. 1 plsm. a) splňovat tato právnická osoba a i/edoucl poboďiy závodu,
b) české práunteké osoby, musí podmínku podle § 74odst. 1 plsm. a) splňovat osoby uvedené v §74 odsi. 2'a vedoucí poboď<y~závodu.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad méstské Části, odbor živnostenský
197 00 PRAHA 9, Semilská 43/1

Či. 17/0130/ŽO^Tou

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: Karel Musil

Rodné číslo:

Datum narození:

Bydlišti:

Sídlo:
_-_. _^. _ -... ", _. _ ",, -eské Budějovice - České Budějovice 6
Budovcova 614/11, 370 Ol, České Budějovice - České Budějovice 6

Identifikační číslo osoby: 75231964

Živnostenské oprávnění č. l

Předmět podnikáni: Projektová (innost ve výstavbě
Vznik oprávninf: 01.03.2017

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávněni č. 2

Předmět podnikáni: Prováděni staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik oprávněni: Ul. 03.2017

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města České Budějovice

VPrazedne02.03.2017
'y^y

Dana Zábava

vedoucí živnostenského odboru

ID RZP: 3203483 Strana l ŽIV 2. 0p067'1020 VYP 0244/032





Čestné prohlášení uchazeče k zakázce

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

Jak°-"ha_''<'c°'"'. " ""!'denou "k'izku ".""' pr>l">"ii, ie Isem se podílel na realliad lakáiek obdobného charakteru a roisahu, spoeivajlcl > prouedenl dokumentace pro
stavební povolení, jejímž předmětem byla rekonstrukce budovy občanské vybavenosti nebo veřejné budovy za poslední 2 rokv.

Seznam vyinamnych služeb:

Naze v zakázky
Rok

dokončení Popis Rozsah poskytnutého plném

Jpravy mateřské škol
Dolní Berkovi ce

itovefin; upravf materské skoty -

nová třída pro děti, návrh nové

kuchyně a jídelny, včetně záiemí
a zeteplen! objekta

PPR {Příprava zakázky), STS (Studie stavby),
DSP {Dokumentace pro stavební povolenij, DPS
(Dokumentace skutečného provedeni stavby),
iriienýrsko čmnost

Obec Dolní Beřkovice

Klášterní 110

Dolní Befkovice 277 Ol

V Praze dne 5. 7. 2018

tng. arch. Karel Musil


