
KRYCÍ LIST NABÍDKY

Krycí list nabídky

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní
Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem

- Výkon technického dozoru investora

zadavatel veřejné zakázky: Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ UCHAZEČ:

Obchodní firma/název u práv, osoby

IBH spol. s r.o.

Obchodní firma/jméno a příjmení u t~‘zick(
osoby

Sídlo/místo podnikání

Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

Právní forma právnické osoby Společnost s ručením omezeným

IČ, bylo-li přiděleno: 47540 966

DIČ, bylo-Ii přiděleno: CZ 475 40 966

Kontaktní osoba uchazeče s uvedením tel.
faxového či e-mailového spojení .

Ing. Lubomir Bures

Tel: 312 248 694

Email: info®ibh-kladno,cz

V Kladně dne 9.l.2014

ol. s r.o.
Ing. Lubomír Bureš, jednatel

I 3178
272 01 KLADNO
íČ: 47~ 40 966 W



I IRu spoLs r.o.
I Poděbradoya 3178, 272 01 Kladno

Čestné prohlášení dle ~ 53) odst. 1
zákona č.137/2006 Sb.

* 53 odst. 1
Já, Ing. Lubomír Bureš a Bc. Miroslav Bureš, jako jednatelé společnosti IBH spol. s r.o. se
sídlem Poděbradova 3178, 272 01 Kladno, iČ 47540966, prohlašujeme, že my i společnost
IBH spol. s r.o. splňujeme základní kvalifikační předpoklady požadované zákonem Č.
137/2006 Sb., tedy že se jedná o subjekt:

* 53 odst la)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizovaně zločinecké skupině, legalizace výnosů
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 odsouzení za spáchání takového
trestného činu;

* 53 odst. lb)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisu nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu;

* 53 odst. le)
který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu;

* 53 odst. ld)
vuči jehož majetku neprobíhá ani v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisu;

* 53 odst le)
který není v likvidaci;

~ 53 odst. 14)
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a to včetně spotřební daně;

* 53 odst Ig)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

telefon :312/240692-3 iČo: 47540966 bankovní spojeni:
tel. fax : 312/248694 DIČ: CZ47540966 Oberbank AG
e-mail : jn&~ibh-kIadno cz 250000120 1/8040



I IRu spoLs r.o.
I Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

53 odst. lh)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání Či
bydliště dodavatele

* 53 odst. ii)
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

* 53 odst. ii)
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

* 53 odst. 1k)
uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V Kladně dne 7.12014

Ing. mír Bureš

Bc. Miroslav Bureš

I Poděbradovagl7827201 KLADNo~ IČ:47540966 W

telefon : 312240692-3 iČo: 47540966 bankovní spojení:
tel. fax :312 248694 DiČ: CZ47540966 Oberbank AG
e-mail : info(á~jbh-kla‘Jnocz 2500001201 8040



Tento výpis obchodnflio rejstříku elektronicky podepni “MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE pČ 00215660]“ dne 4.12.2013v 12:39:51.
EPVld:kIF6Cy9EWXIS3FOzEmgYA

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 25018

Datum zápisu: 13. prosince 1993
Spisová značka: C 25018 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: IBH, spol. s r.o.
Sídlo: Kladno, Poděbradova 3178
Identifikační číslo: 475 40 966
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět projektová činnost ve výstavbě
podnik~ní:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
provádění staveb, jejich zrněn a odstraňování
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci

Statutární orgán: jednatel:
ing. Lubomír Bureš
Kladno, Hřebečská 2638
jednatel:
Miroslav Bureš, dat nar. 12. června 1983
Kladno - Kročehlavy, l-třebečská 2638, PsČ 272 01

‚ den vzniku funkce: 15. Července 2008

Způsob jednání: Jednatelé jednají za společnost navenek vůči třetím osobám, a to
každý samostatně.

Společníci: Ing. Lubomír Bureš, dat nar. 9. září 1954
Kladno - Kročehlavy, Hřebečská 2638, PsČ 272 01
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %

. Obchodní podíl: 50%
Miroslav Bureš, dat nar. 12. června 1983
Kladno - Kročehlavy, Hřebečská 2638, PsČ 272 01
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 100 000,- KČ
Ostatní Založení společnosti: společenskou smlouvou ze dne 13. 10. 1993.
skutečnosti

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Údaje platné ke dni: 04.12.2013 06:00 lil



Magistrát města Kladna
odbor obecní živnostenský úřad
272 52 Kladno, nám. Starosty Pavla 44

Č. J.: OŽI4SSSI1OJHE

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: [BH, spol. a r.o.

Sídlo: Poděbradova 3178,272 01, Kladno

Identifikační Číslo: 47540966

Živnostenská oprávnění Č. I

Předmět podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Oboiy Činnosti: Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Vznik oprávnění: 13.12.1993

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

živnostenská oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vznik oprávnění: 06.03.1996

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

živnostenská oprávnění Č. 3

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavhě

Vznik oprávnění: 19.03.2003

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vznik oprávnění: 02.06.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

II) RZP: 2514239 Strana1 ZIV2.OpOlVlO2O VVF 0229/029



Čestné prohlášení o ekonomické a finanční zpusobilosti splnit veřejnou zakázku
předkládané v souladu s * 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu

Čestně prohlašuji, že firma IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178, 272 01 Kladno, IČ:
47540966, je ekonomicky a finančně zpusobilá splnit veřejnou zakázku s názvem: „Vodovod
Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany -

lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“.

V Kladně dne 9.1.2014 Ing. Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBH spol. s r.o.

~B~$78201 KLADNO
na iČ. 475 40 966 W

telefon : 3 12/240692-3
tel. fax:312248694
e-mail : infocü~ibh-kIadno.cz

Ičo: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení:
Oberbank AG
2500001201 8040



e _ _

1811
S. r.o.

Seznam významných služeb

Název akce Investiční náklady termín zadavatel
Statutární město Kladno,

Kanalizace Kladno-Svermov 387 mil. KČ 2009-2011 Bc. Jahoda
tel: 312 604 261

Čistá Jizera I. ‚ soubor vodohospodářských staveb v regionu, Ing. Hejduk,
výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizace v Tunově, 400 mil. Kč 2009-2012 ředitel VHS,
Semilech a Jilenmici, výkon Činnosti Správce stavby 481 312 194
Cistá Jizera II., soubor vodohospodářských staveb
v regionu, výstavba a rekonstrukce kanalizace v Lomnici Ing. Hejduk,
nad Popelkou a Rokytnici nad Jizerou včetně rekonstrukce 450 mil. Kč 2009-20 12 ředitel VHS,
ČOV a výstavby dvou vodojemů, výkon činnosti Správce 481 312 194
stavby .

V Kladně dne 9.1.2014

Ing. L mfr Bureš
jednatel

IBH spol. s r.o. B Poděbradova 3178~ _.‘H iČ: 475 40 966 0 ‚

27201 KLADNO



Seznam techniků

na plnění veřejné zakázky „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod
Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

Evžen Hollmann, MBA
Ing. Lubomír Bureš

V Kladně dne 9.1.2014 Ing. Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBH spol. s r.o. #děbradova ;178

272 01 KLADNO
M •pc~. IČ:47540966 W

telefon :312240692-3
tel. fax:312248694
e-mail : ínfo~ibh-kIadno.cz

bankovní spojení:
Oberbank AU
2500001201 8040

ičo:
DIČ:

47540966
CZ4 7 5 4 0 9 66



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ve smyslu zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany -

lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká
a ulice Pod Kostelem“ - technický dozor investora, prohlašuji tímto, že Evžen Hollmann,
MBA, r.č. 63 1013/1707, je v pracovně právním vztahu, který je zajištěn dlouhodobou
smlouvou o výkonu pracovní činnosti s firmou IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178, 272 01
Kladno, iČ: 47540966.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti.

V Kladně dne 9.1.2014 Ing Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBH spol. s r.o

bankovní spojeni:
Oberbank AG
250000 120 1/8040

telefon : 312 240692-3 iČo: 47540966
tel. fax:312 248694 DIČ: CZ47540966
e-mail : info(~ibh-kladno.cz



Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že já Ing. Lubomír Bureš, r.Č. r.Č. 540909/2612,jsem osobně vykonával hmlcci TDI na následující stavbě:

název akce termín investiční náklady zadavatel
bez DPH

Statutární město Kladno,
Kanalizace K.ladno-Svermov 2009-201 1 387 mit. KČ Bc. Jahoda

tel: 312 604 261

V Kladně dne 9.1.2014

~“tlc.~“..



Čestné prohlášení

Ve smyslu zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany -

lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice
Pod Kostelem“ - technický dozor investora, prohlašuji tímto, že já Ing. Lubomír Bureš r.č.
540909/2612, bytem Hřebečská 2638, 272 01 Kladno jsem v pracovně právním vztahu
s firmou IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178,27201 Kladno, IC: 47540966.

V Kladně dne 9.1.2014 Ing Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBH spol. s r.o ‘ “,

Poděbracjoya 3176

.r~ č~ 475 40 966 W
272 01 KLADNO

telefon : 312/240692-3
tel. fax:312/248694
e-mail : info(~iibh-kladno.cz

iČo: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení:
Oberbank AG
2500001201 8040



IRu spoLs r
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

NABÍDKOVÁ CENA :

a) pro výkon činnosti
ve výši:

b) pro výkon činnosti
ve výši:

cena celkem bez DPH
DPH ve výši 21%
cena celkem vč. DPH

V Kladně dne 9.1.2014 Ing. Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBH spol. s r.o.

telefon : 312/240692-3
tel. fax:312248694
e-mail : info(üiibh-kjadno.cz

IČO: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení:
Oberbank AG
2500001201 8040

Technický dozor investora
na akci

„Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a
Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

kanalizace

TDI - Vodovod Psáry, Dolní Jirěany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem
311 000,- Kč bez DPH

DPI-lvevýši2l% 65310,-Kč
Cena s DPH ve výši 376 310,- KČ

TDI - a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem
320 0O0,~ KČ bez DPH

DPH ve výši 21% 67200,-Kč
Cena s DPH ve výši 387 200,- Kč

c) cena celkem

631
132
763

000,- Kč
510,- KČ
510,- Kč

272 01 KLADNO
iČ 47540 966 D



* *OPERAČNÍ PROGRAM * ** EVROPSKÁ UNIE Provodu,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ t**,t Fondsoudržnosti vzduchapřírodu

Návrh
MANDÁnI SMLOUVA

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

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

na stranějednéjako mandant (dále „mandant‘)

a

an spol. s r.o.
se sídlem: Poděbradova 3178,27201 Kladno
iČ: 47540966 DIČ: CZ47540966
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 25018
bankovní spojení, Č.ú.: 2500001201/8040 vedený u Oberbank AG,
jednající ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Bureš
Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství:
Evžen Hollmann, MBA
Technický dozor — osoba 1: Ing. Lubomír Bureš (dále TDI 1)
telefon: 603 211 995
e-mail : info@ibh-kladno.cz

na straně druhéjako mandatář (dále „ mandatář«)

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 JlrČany - 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



OPERAČNI PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE I Provodu,
Fond soudržnosti I vzduch a přírodu

stanovené Zhotovitelem stavby ve Smlouvě o dílo. Počátek běhu záruční lhůty je vymezen dnem,
kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná
zhotovitelem Stavby skončí. Důkazní břemeno 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 (1) 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

V Psárech dne

Mandatář: IBl! spol. s r.o.

V Kladně, dne 9.1.2014

Milan Vácha
starosta obce Psáry

Ing. Lubomír
jednatel

p Poděbradova 3178
272 01 KLADNO

El IČ:475 40 966 0



Čestné prohlášení dle ~ 68) odst. 2
zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Čestně prohlašuji, že firma IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178, 272 01 Kladno, IČ:
47540966, je jako uchazeč o veřejnou zakázku „Vodovod Psáry, Dolnĺ Jirčany - lokalita
Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní JirČany - lokalita Vysoká a ulice Pod
Kostelem“ vázána celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací Ihuty.

.

V Kladně dne 9.1.2014 Ing. Lubomír Bureš
jednatel společnosti
IBM spol. s r.o.

O~dova3~
272 01 KLADNO
iČ ~ 49966 W

telefon : 3 12 240692-3
tel. fax:312248694
e-mail : info(ü~jbh-kIadno.cz

bankovní spojení:
Oberbank AG
250000 120 1/8040

Ičo:
DIČ:

47540966
CZ47540966


