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Příloha č. I Krycí list nabídky
Identifikační údaje uchazeče:

a Právnické osoby
Obchodní firma nebo název: 11W PROJEKT

Sídlo/místo podnikání: V Štíhlácii 1254/9, 142 00 Praha 4/

Pod Lázní 1026/2, 14000 Praha 4
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

iČ: 27230601

DIČ: CZ27230601

Členové statutárního orgánu: Ing. Martin Horejš, jednatel

Jiné &zické osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby (doložit originál či úředně
ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění):

Kontaktní osoba: Ing. Martin Horejš

Adresa: V Štíhlácji 1254/9, 14200 Praha 4

Telefon/fax: 606 300 441

E-mail: horejs~hwprojektcz

5 Fy~~é osob
Obchodní firma nebo jméno a příjmení:

Rodné číslo nebo datum narození:

Bydliště, případně místo podnikánĺ, je_li odlišné
od bydliště:

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Adresa:

Telefon/fax:

E~majl:

V Praiedne 1412014

JEK T, Sr. o.
V 4cl, 1254/9. CZ—l 30 00 Praha 4

a~: infQ~t1wDroiek~c7 el.: 241400949-5
iČ: 27230601 (3) DIČ: CZ27230601



rDI PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY 01 .2014

B. Identifikační údaje zájemce

Základní údaje O firmě:

HW PROJEKT, s.r.o.

Kontaktní osoba; ing. Martin Horejš - jednatel společnosti

Sídlo firmy;
V Štihlách 1254
142 00 Praha 4 - Krč
iČ; 272 30601

Kancelář firmy:
Pod Lázní 1026/2
14000 Praha 4 - Nusle

Tel.: +420 241 400 949
+420 241 400 950-951

Fax: +420 241 400 658

e-mail; O e . z

A4resa pro písemný a elektronický kontakt:

Ing. Martin Horejš

HW PROJEKT, s.r.o.
Pod Lázni 1026/2
140 00 Praha 4 - Nusle
tel.: 241 400 949 mobil; 606 300 441
fax: 241 400 858
web: . r .z
mail:

.~~OJN1L?014 Strana 4



Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních kritérii
die ~ 53 odst.

zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněni

k zakázce

zajištění technického dozoru Stavby: „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká a ulice
Pod Kostelem a kanalizace Vodovod Psáry, Dolní Jirčany~lokalita Vysoká a ulice Pod
Kostelem“

Uchazeč: Obchodní firma — název: NW PROJEKr, s.r.o.
Sídlo — adresa: V Štíhlách 125419, 142 00, Praha 4

IČ: 27230601 DIČ: CZ 27230601
Uchazeč tímto prohlašuje že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizovan~ zločinecké

skupiny, trestný čin účasti na organizovan~ zločinecké skupině, legalizace výnosu z trestné
Činnosti, podílnictví přijímání úplatku, podplácení nepřímého úplatkářství podvodu, úvěrového
podvodu včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzeni za spácháni takového trestného činu;

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikáni dodavatele podle zvláštních právních předpisu nebo došlo k zahlazení odsouzeni za
spáchání takového trestného činu;

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu (~ 49 obchodního zákoníku),

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
Předpisů,

e) není v likvidaci,
o nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi

sidla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a dále prohlašujeme že nejsme plátci spotřební
daně

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

1‘) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště
dodavatele,

I) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kámé opatřeni podle zvláštních právních předpisu, je-li podle ~ 54 písm. d) zákona
požadováno prokázáni odborné zpusobilosti podle zvláštních právních předpisu - toto prohlášení
se vztahuje i na osoby prostřednictvím kterých vykonává uchazeč tuto činnost (odpovědný
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče),

.0 není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek,
k) uchazeči nebyla v Posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního Právního předpisu.

—

VPraze dne 14.1.2014 I •.jrin Horejš

jedn.. el společnosti
l-fW PROJEKT s.r.o.



j‘~«to Wols z obchodního rejstVflqj elektronIcky podepsal “MĚSTSKÝ SCUD V PRAZE ~iČ 002166603“ dne 6.12.2013v 10:46:66.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským Soudem v Praze
oddíl C, vložka 106214

Datum zápisu: 1. dubna 2005
splsoviznaČka: ~C 106214 vedená Ú iiIkěhoso~jj v Praze
Obchodní firma: HW PROJEKT, s.r.c.
sídlo: . Praha 4 - KrČ, V Štíhlách 1254/9, PSČ 142 00
IdentifIkační Číslo: 272 30 601
Právní forma: s ručením omezeným
Předmět projektová činnost ve výstavbě
podnikání:

Inženýrská Činnost v investiční výstavbě
Statutární orgán: jednatei:

ing. Martin Horejš, dat, nar. 2. června 1960
Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1254/9, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 1. dubna 2005

Způsob Jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci: Ing. Martin Horejš, dat, nar. 2. června 1960

Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1254/9, PSČ 142 00
Vklad: 134 000,- KČ
Splaceno: ioo ~
Obchodní podíl: 2/3
Ing. Jakub Watzek, dat. nar. 1. listopadu 1972
Praha 6- Dejvice, Na Št‘áhlavce 1741/lA, PsČ 160 00
Vklad: 67 000,- Kč
Splaceno: ioo ~
Obchodní podíl: 1/3

Základní kapitál: 201 000,- Kč
Spiaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský scud v Praze

Údaje platné ke dni; 06,12.2013 06;oo



která Výpis z veřejné Části Živnostenského rejstříku

Platnost k 06.12.201 3 10:48:15)Vflě

Obchodní firma: uw PROJEKT, s.r.o.
sídlo: v št(fljách 1254/9, 140 00, Praha - KrČ
Identifikační Číslo: 27230601
statutární orgán neboJeho Členové;

Jméno a příjmení: Ing. Martin Horejš

Živnostenské oprávněn“ J
Předmět podnikáni: Projektovzj činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovati vázaná
Vznik oprávněn‘: 01,04.2005
Doba platnosti oprávněn‘: na dobu neurčitou
Odpov&tný Zástupce.

Jméno a př(jmen(: lag. Marlin Horejš

Žlvno.rgens4é op,4vnjn‘ Č. 2
Předmět podnikán‘; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách až 3 živnostenského zákona
Obozy činnosti: Inženýrská činnost v investiční výstavba
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávněn‘: 01.04.2005
Doba platnosti oprávněn‘: na dobu neurčitou

ProVozovny kpPedmdgu podnlkán( Číslo
J. ProJekgop‘~ Činnost ve l!ýs‘avbg

Adresa: Pod lázni 1026/i, 140 00, Praha - Nusle
Idcntžflkačnf Číslo PWvozovny: 1001571894
Zahájeni provozován‘ dne: 01.11.2005

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Ing. Martin Horejš
Datum narozen‘: 02.06.1960
Občanství: Česká republuca
Bydlišti: V Štihlgch 1254/9, 142 00, Praha - Krč

Úřad příslušný podle *7! odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské Části Praha 4

Ministentv0 průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uveden6 v tomto výpise jsou k datu piatnosti výpisu zapsány
V žlVno5~j~S~~ rejstříku.

ZVW 25 WEO QO4O~O32



Proh lášeni uchaze Č k

k zadávacímu řízeni na veřejnou zakázku s názvem

Zajištění technického dozoru Stavby: „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany..lo~~~~ Vysoká a ulice
Pod Kostelem a kanalizace Vodovod Psáry, Dolní~Vysoká a ulice Pod
Kostelem“

Uchazeč: Obchodní firma — název: 11W PROJEKT, s.r.o•
Sídlo — adresa: V Štíhlách 125.4,9, 142 00, Praha 4

IČ: 27230601 DIč: Cz 27230601

Uchazeč tímto čestně Prohlašuje, že je ekonomicky a finančně zpusobilý splnit tuto veřejnou zakázku

V Praze dne 14.1.2014 ln.,t9 -rtm Horejš

~- el společnosti
H ~ PROJEKT, s.r.o.



rol pSARY, DOLNÍ JIRČANY 01 .2014

E. Nabídková cena bez a včetně DPH

Na základě zaslané výzvy k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na TDI pro akcí »Vodovod
Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní ‚Jirčany —

lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“, Vám předkládáme následující cenovou nabídku na zajištění
TDI dle zadaného rozsahu.

Cena:

VÝKON ČINNOSTI TDI - LOKALITA VYSOKÁ A ULICE POD KOSTELEM

CENA bez DPH DPH ve výši 21% CENA s DPH
(Kč) (Kč) (Kč)

VODOVOD 263 000 55 230 318 230

KANALIZACE 274000 57540 331540

CELKEM 537000 112 770 649 770

Cena je stanovena za kompletní splněni zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše
přípustná a zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení se předpokládá při plnění veřejné
zakázky, a to včetně dopravy a pojištění.

Nabídka byla vypracována na základě předaných vstupních .odkladů.

ZV Praze dne 14.1.2014 ... .stin Horejš
je~ atel společnosti

• « ‚ HW PROJEKT, s.r.o.
. L ‚L Pod Lázní 1026/2

PROJ&xr 14000 Praha 4-Nusle
tel:241 400 949 mobil: 606 300 441
web: . .r.ek cz
mail: •r s .?hw.ro -

č.proj N1/2014 strana
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MANDÁTNÍ SMLOUVA

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Název: Obec Psáry
sídlo: Pražská 137,25244 Psáry
zastoupená ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta obce
lČ: 00241580
Bankovní spojení: 23734349/0800

na stranějednéjako mandant (dále „niandan‘ 4)

a

11W PROJEKT, s.r.o.
se sídlem: V Stíhlách 1254/9, 14200 Praha 4
IČ: 27230601 DIČ: CZ27230601
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 106214
bankovní spojení, č.ú.: 98195319/0800 vedený u České spořitelny a.s.,
jednající ve věcech smluvních: Ing. Martin Horejš.
Autorizovaný inženýr voboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: Ing. Martin Horejš
Technický dozor — osoba 1: Ing. Tomáš Melichar (dále TDI 1)
telefon: 602 236 001
e-mail: tomasmelichar~volny.cz
Technický dozor — osoba 2: Petr Nádvorník (DOMSTAV spol. s r.o.) (dále TDI 2)
telefon: 603 209 409
e-mail: p.napravnik~voIny.cz

na straně druhéjako mandatář (dále „mandaxář )

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Nabídku mandatáře podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona Č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky na provádění
služeb — výkon technického pro stavbu „Vodovod Psáry, Dolní JirČany - lokalita Vysoká a ulice
Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ vybral
mandant jako nabídku nejvhodnější v souladu ust. ~ 81 Zákona.

(B) Zastupitelstvo obce Psáry schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne
pod usnesením Č )‘

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy (dále jen „Smlouva“) dle ust. ~ 566 a násl.
Obchodního zákoníku



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDI

* *
* *
* *

Záruka

EVROPSKÁ UNIE Provodu,
Fond soudržnosti vzduch a přírodu

8.1. Mandatář poskytuje záruku za řádný výkon
stanovené Zhotovitelem stavby ve Smlouvě o
kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli
zhotovitelem Stavby skončí. Důkazní břemeno

činnosti dle této Smlouvy Po dobu záruční Ihuty
dílo. Počátek běhu záruční Ihuty je vymezen dnem
stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná
nese mandatář.

Článek 9.
Závěrečná ustanovení

9.1. V případě, že mandant neobdrží příslušnou dotaci, resp. nebude mít zajištěno financování stavby, je
oprávněn od smlouvy odstoupit a to bezjakýchkoliv sankcí ze strany mandatáře.

9.2. Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této Smlouvy je možné
provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

9.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (l)vyhotoveních.

Přílohy

2.
3.
4.
5.

‚ aniž by musely být přímo součástí této smlouvy:
Projektová dokumentace Stavby — není přímo součástí smlouvy
Smlouva o dílo na realizaci Stavby není přímo součástí smlouvy
Harmonogram provádění Stavby není přímo součástí smlouvy
Nabídkový rozpočet zhotovitele Stavby není přímo součástí smlouvy
Pojištění mandatáře odpovědnosti za škody na min. I mil. Kč

Mandant: Obec Psáry Mandatář: HW PROJEKT, s.r.o.

V Psárech dne V Praze, dne 14.1.2014

‚.

.‚ - ‚


