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Právní forma:
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iČ:

DIČ:

Tel.:

Fax.:

Email:

Bankovní spojení:

cu.:

Spisová značka:

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

společnost s ručením omezeným

Prvomájová 2111133, 15300 Praha 5

271 46 324

CZ 271 46 324

+420 257 811 813

+420 257 811 812

siehofer@slehoferai

GEMB, a.s., Praha 2, Karlovo náměstí

16780016510600

vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 143091

V Praze dne 06.03.2014
Stavebni ppoldnQ~t~ftľ~ s.r.O.

prvomáJov~‘4I 11/33
‚53 00 Prah4~- Kadotin

IČO:27146324 tIC CZ27146324
TeI./fa~: 2~7.8] 1412. Tel:25? 811 813

Mllayl Bada
proku~st6 společnosti



Stavcbnl .pclaČ‘iaet ŠI.hof.r i.r.a, Prvomájová 2111/33, 15300 Praha 5- Radotln

. Základní kvalifikační předpoklady
— Čestné prohlášení

. Profesní kvalifikační předpoklady
— Výpis z obchodního rejstříku
— Výpis ze živnostenského rejstříku

. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
— Čestné prohlášení

. Technické kvalifikační předpoklady
— Seznam referenčních staveb
— ČSN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008
— ČSN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001 :2004
— ČSN OHSAS 18001 :2008 / BS OHSAS 18001 :2007
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a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat Jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště, .

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat Jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu4O),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo 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 nepostačující4l) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,

e) není v likvidaci,
fl nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to Jak v Ceské republice, tak v zemi

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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,
h) 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,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ~ 54 písm. d)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ľ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

prohlašuji, že níze uvedeny uchazec splnuje zakladni kvalifikacni predpoklady, tj. ze:
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požadováno prokázáni odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, -

k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,

I) předkládá níže uvedený seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele;1 a

•“~.~4~fl -.~- “,-~ ~ -.

0 ‚Jmeno ípř‘jmenir ~Datum narbzeni
~ •‚~ .t~. ...—~ - . .

- ~ .. •ozic&u~žadávatele - -

V Praze dne 06.03.2014

X

X

X

X

X

X

:~ ‚~ Bydliště

X

X

X

Stavební apolečnost ehoter, ss.o.
Zi Prvomájov~~JIl 33‘~ 15300 Prah‘! Radotin
IČO~27146324JĎlČ:CZ27I46324
TeL/~c2578l 812.TeI.:25731l ~i3

Stavební společnost Šlehoťer sr. o.,
Milan Bada

prokurista společnosti
osoba oprávněná jednat za dodavatele

‘Jestl~v posledních 3 letech u zadavatele ~dné statut~i orgány nebo jejich Členové nepracovali, dodavatel tabulku
Proškrtne
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Výpis
Z obchodn~ho rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091

~atum zápisu: 10. kvěma 2004

Spisová značka: C 143091 vedená u Městského soudu v Praze
ói~j~dní firma: Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Sídlo: Paha5-Radotí~PrvomaJo~j~n PSČ 15300

j~i~iifikačnĺ číslo: 271 46 324
~Iivní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání: _________________________________________________

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

jednatel:
František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964
Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, psČ 140 00
den vzniku funkce: 8. října 2008

jednatel;
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, dat. nar. 7. července 1970
Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094/8, PSČ 102 00
den vzniku funkce; 3. února 2010

Způsob jednání: Společnost má dva jednatele, kteří jednají za společnost každý
samostatně.
Milan Bada, dat. nar. 4. května 1974
Jílové u Prahy - Kabáty č~ ev. 149, Psč 254 01

František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964
Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, ~sČ 140 00
Vklad: 1 600 000,- Kč
Splaceno: 100 Wa
Obchodní podíl; 80 %

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, dat. nar. 7. července 1970
Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094/8, PSČ 102 00
Vklad: 400 000,- Kč
Splaceno: 100 %

1/1 Y

Prokura:

Tento výpis z obchodního rejstřflu elektronicky podepsal MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660] dne 4.3.2014v 10:14:35.
EPVId;4ZVSYZNZ4tFNDK6Í0hPBRW

[
k

k
Statutární orgán:

I
Sp~ečníci:

L
Í

. Obchodní podíl: 20 %
~ákladní kapitál: 2 000 000,- Kč .._____ _______

Pstatní Rozhodnutím jediného akcionáře notářským zápisem NZ 213/2008
.Wtečnosti: došlo ke změně právní formy z akciové společenosti na společnost

5 ručením omezeným.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

~aJe platné ke dni: 04.03.2014 06:00



~. Obcho‘~~ rejstřík - výpisy platných
~. Ověřuji pod pořadovým číslem 6/2.014, že tato listina, která vznikla převedením

~ výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do
podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s Qbsahem výstupu

r informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. .

~ Ov~řující osoba: Čeřovská Ilona

V Praze 16 dne 04.03. 2014
L
L

Podpis

[....

L
1 Š
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~Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.03.2014 10:15:33

~bchodni firma; Stavební spoléčnost šlehofer, s.r.o.

~idIo; Prvomájová cv. č. 2111, 153 00, Praha - Radotín

ť~dentif1~~ čislo; 27146324
~Statl‘Járflí orgán nebo Jeho členoi‘é,
~ J~énoapříjme‘~ Mgr. Veronika l-lajnovičová Smetanová

Jméno a příjmení; František Šlehofer

2vnostenské0PMlmě~~ú Č.!

předmět podnikáni; Prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni

Druh živnosti; Ohlašovací vázaná

I‘ \fznik oprávnění; 10.05.2004
Doba platnosti oprávnění; na dobu neurčitou

[ Odpovědný zástupce:Jměno a příjmení; František Šlehofer

Živnostenské oprávněni č.2

PředmĚt podnikání; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti; Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládánís odpady (vyjma nebezpečných)

L Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služcb
Velkoobchod a maloobchod

[. Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studií a posudků
Projektováni pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizováni sportovní činnosti
Poskytováni technických služeb
Poskytováni služeb pro rodinu a domácnost

. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti; Ohlašovací volná

Vznik oprávněni; 10.05.2004

Doba platnosti oprávněni; na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení; František šlehofer

Seznam zúčastněných osob

Jméno a přijmení; Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová

Datum narozeni; 07.07.1970

Bydliště; Přeštická 1094/8, 102 00, Praha - Hostivař

. ZVW 2.5 WEB OO4OÍO~
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ľ.

jméno a příjmení: František Slehofer

Datum nar0~‘~ 07.05.1964
~ QbčaflSt~ Česká republika

~ Bydliště: Milevská 1105/22, 140 00, Praha - KrČ

~ Úřad příslušnÝ podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Uřad městské části Praha 16

MinisterS~o průmyslu a obchodu ósvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

r
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Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 4/2014, že tato listina, která vznikla převe‘
výstupu z informačního systému veřejné správy z elektroňické pod4
podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vý
informačního systému veřejné Správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Čeřovská Ilona

‚J Praze 16 dne 04.03. 2014

ĺř~‘—.-2-.
Podpis

Ň



A

S

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je ekonomicky a finančně
způsobilá splnit veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a
Části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech“.

V Praze dne 06032014

Stavební spoiečnos~Ĺrer, ss.o,
~ PrvomáJo)~~lIl/33

153 00 PrajKs . RadotÍn
IČQ:27 14632ý‘DJČ:cz27 1463‘4
Teijfaic 257 yl 812.TeL; 257 SIl SU

16lilan Bada
prdkurista společnosti

I
Etsvebnl společnost Šlehofer e.p.a., Prvomájová 2111/33. 15300 Praha 5- Radaui‘
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SEZNAM STAVEBNICH PRACI PROVEDENÝCH DODAVATELEM I

V Praze dne 06.03.2014

Kontaktní osobaNázev stavby Investor Telefon ICena bez DPH

Dlaždičské práce, oprava komunikací TSK hl.m.Prahy Bc. Michal Nekolný 724120917 6 754 854,00 KČ
Zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby NOVERA aro. Ing. Jiři Pýcha 602314378 1 928 270,00 Kč
Jesenice Mladikov zhotoveni zpevněných ploch ze zámkové dlažby NOVERA aro. Ing. Jiří Pýcha 602314378 1 402 000,00 Kč
Vybudováni cyklostezky HORTUS srn. Radek Kraus 774202282 3 227 520,00 KČ
Vybudování cyklostezky HORTUS s.r.o. Radek Kraus 774202282 5 158 323,00 KČ
Dubá lesní cesta WIKO - servis s.r.o. Ladislav Melichar 602245255 4 280 466,00 Kč
Komunikace Hájek - Před Oborou, Pod Přehradou, Předpolni, NN3709,
Koloděje, V Pitkovičkách, Žampionová CHIC s.r.o. Luboš Tomek 602229114 10 680 000,00 KČ
Opravy a výstavba komunikaci PROMINECON p. Rosenberg 606915772 10 450 000,00 KČ
Opravy místních a ůČelových komunikaci Obec Kovářov p. Hroch 382594218 10 650 000,00 KČ
Výstavba komunikaci a parkovacich ploch FN Motol FN Motol p. Seidl 602149512 5 274 183,00 KČ
Výstavba komunikace prezidentský zámek Lány Pražský Hrad p. SedláČek 602613546 4 585 455,00 Kč
Výstavba komunikací Agapark Čestlice Unistav as. p. Jiřík 605200158 1 469 967,00 Kč
Oprava parkovišť prodejen ORI OBl ČR p. Sláma 733148384 700 000,00 Kč
Rekonstrukce tramvajově trati a komunikace Plzeňská ZEWP a.s. p. Pelikán 602677220 4 334 314,00 Kč
Výstavba komunikací a chodniků Mirotice Obec Mirotice p. Brunclík 723919509 2 33~ 91 5,00 KČ

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavebni společnost Šlehofer s.r.o., splňuje technický kvalifikační předpoklad a čestně prohlašuji, že údaje v~
jsou pravdivé. prvomá30‘~%J2 Rad0t~‘~6 15300prah ČcZ2~146324

251 ~I1 S‘3

Milan Ba~ /
prokurista společnosti



Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Osvědčení objednatele

~j~vb:,,Oprava komunikací — běžná údržba“

lnění: Praha 6. Praha 7, Praha 4, Praha 9

~restor: Hlavni město Praha, sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1, iČo: 00064581

‘~bjednatel: TSK hl.ntPrahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
. Vedoucí oblastních správ

ííotovitel: Stavební společnost šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

~ma Stavební sDolečnost Šlehofer s.r.o. g v rámci stavby prováděla tyto práce:

~1rava výtluků a propadů vozovek a chodníků
J~škeré asfaltérské práce a technologie s nimi související ‘

Dlaždičské práce a technologie s nimi související

~lkové konečné náklady na provedení díla bez DPH:

~JO7 - 2011 6.754.854,-KČ bez DPH z toho podíl prací provedený vlastními kapacitami: 100 %

L~iflhjijyjrovádě~j a náklady jednotlivých zakázek:

. 848.083,- Kč bez DPH

492•697r Kč bez DPH

949.793,- Kč bez DPH

2.951.709,- Kč bez DPH

1.512.572,- Kč bez DPH ‘

komunikací himPrahy bylazřizena

r

TSK

L.



ly dokončeny v požadovém termínu. S tímto zhotovitelem máme dobré zkušenosti. Stavební
~jy provedeny řádně a odborně. Kvalita díla byla velmi dobrá.

Jýědčení objednatele se vydává na žádost firmy Stavební společnost šlehofer,s.r.o. pro účast ve
~ých řízeních.

Ĺ..
Bc.Michal Nekolný

Rídící správní tee ik K hl.m.Prahy
: ~~

I;rn:ikvaliw díla:

13.2.20 12

Ůinkce, podpis a razítko:

ĺľ
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~rzujeme timto, že Stavební společnost šlehofers r a
..jvalapranašl společnostv .toce-201 0, následuJící stavební amontážn‘ prace

Psáry - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živice, včetně
jadkladnich vrstev, v rozsahu 1426m2, finančního plnění ve vyši
928270,- KČ +DPH. . . . .

I Jesenice zhotoven [zpevněných plóch
kdkladních vrstev, V rozsahu 500m2
i840, KČ + DPH

!ódojern Jirčaj
~odkladn~
21

kJ Osoba objednatele : Ing. Jiří Pýcha
~1i Spojení: 602314378

?W1~flLi spol. s -‘~‘G.

374

~.QbjednateI -

(‚ji ‚.

Zhotovitel

Tei./fax:241 930 014
e-mail:stavebni@novera.a
httpJ/~w.noyem~z

dlažby a živice, včetně
‘•výši

Iv~
p

r

a r4~užii žádného

F

S to~
‘-;

~UPrahy
ičo: 26119374
Dič: CZ26119374



REFERENCE - OŠVĚDČENI

~vzUje~iet1tofž,~S4avObn1 spóIóČnOst:Šlehoters..r‘o. .

ľ:~o~1~pi~ Raš spóieČnostv~roce2Of2~ n‘á3kdú)itIsavebnía.mtntá~níptáce

Jesenice titov zh~•. ‘tovrni[zpe ch.p:Iochze fln*ovŮ d~až~y~ včetně.
podkladnlch vrstev, v rozsahu 1403,2tm2, flnančnIbo plnění ve vyši
1402000,-KČ + DPH

~9$ik*ní Oso ‘obj dnate!e.;: Ing.JIřF Pýcha
~.él6fOflflJspcjení: 602314318

.

iO;2~3i

•O~Ó; C6l1ej~

~ ~i

„M spót~

~.P!Wla.z*Pad

ira
~ii ti2vG

ič:.26119374.
oič: C226119574

T.éiJrax~ž41 ó‘~ Ó*4
esnall stavebnl«naeaqz
~fltpi&$.no‘tta ta

W

; ‘

(‘‘ .

: . .

~ičé byly pro“ áděny díe piatný.ch..norem. a předpls4,ve. velmi. dobré kvalitě,
~1I‘wníterm!n.yý*tay.bybýI dodržeit. . . .

~otoviteJ veškere stavebnl pr4ce prováděl vjastni kapacitou a nevyužil žádného
‘~bdoiávateie. .

‚/7



základě dobrých zkušénosti se zhotovitelem,, stavební společnost šlehofe,‘, s r o
~ane kvalitu prováděnych prací v oblasti asíältérskych dodavek na naši stavbě

~jte 2012 Akót,, VybutIóvání cyklost&ky Průhonický patk - Osnicé“.

íové plnění dodávaných.prací bylo ve výši 5158.323 ‚- kČ + DPH.

‚
~Ace byly provedeny dle platnýčh norem a předpisů,ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených
nech.
ktovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

~ontaktní osoba objeduatele: Radek Kraus
řfelefonni kontakt :774 202 282

HORTUS s.r‘o.
školnĺ 430 (2)

CZ—252 43 PrŮhoni‘e
~O5

Objednatel

‘ —[(‘ .. ~~

V.? - -: ‘ 4

~ Reference,osvěd&ní kvality prováděných prací

Zhotovitel



I ._.„-.___..‚..‚.__„ ...

L
Contaktuí osoba objednatele: Radek Kraus
íelefopnfl kontakt :774 202 282

IIORTUS s.r.~o.
. Školní 430 (2)

CZ—252 43 Průhonjce
iČ: 28546105

~r61O5.

. ~lr~%«~‘ ~ -~

—

L Reference,osvědčení kvality prováděných prací

r‘ H ‘“

Ni~kladě dobiýchzkušendštísč žhótovitélern,, !1tCb11SPoItčflOst:ŠIChOKCT,s.r.O.“
~věděujenie kvalitu prováděnych praci v oblasti asfaltérských dodavek na naši stavbě
tace 2012 Akce:,,Vybudování cyktostezkyPtůhoničkýpark-OisticW‘

~1kové plnění dodávaných prací bylo ve výši 3.227.520 ‚~ kČ + Dní.

inínech.
ice byly provedeny dle platných norem a předpisů,ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených

otovitel veškeré práce prováděl vlastní kapácitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Objednatel Zhotovitel

1‘f



~fPmze dne 10.01.2012

realizace a úddba budov, z.nmíJ~flc6~, komimikace, údržba zeMně

Rai~a W. Ko‘uu‘í 104. Psč 101 00
piavo ovna : Pr~ha 10. U Vozóvny 59016, ~sč I oS 56

~adislav Molichar
: 602 245 255

1 : wikoservis@seznamcz

L
kžZiiz
~)CZ25lizij4
~lOd.ií rejstjfk: MS Praha oddíl C. vložka 5111$

ĺ
/fl

/1 !Kon!n‘h(iQ~‘iO
(y3va~zz-toím. ~°~‚ 255

ič: 25117114,.riIč: C225i11114

1!
Bankovní spojeni: KaPrahalO

Číslo účtu: 356632022710100

.. Ö

‚;‘ .

r

: ~‘. . ..

‘-~provedsn4prAciňanci DubÁ lesní cesta v race 2010

rovadeni akce prováděla pro ta WIKO serviÓ.s.r.o. firnu stavební společnost:ŠLEHCFER
L . . . ‚ . . . ‘

~to práce byly provedeny dle hannonogramu bez závad a nedodělku v požadovaném
~ dle projektové dokumentace (podkladni vrstvy včetně Živičnych povrchů)
~2kmv célkoýé hódflótě4 280466bez DPH .

~vební společnost ŠLEHOFERsr.o, tůtoakci provedla kvalitně a Zkrátila termín o 14 dni.
~‘ttné zkoušky soUvrství splňovaly hodnotý CN.

]‘



Sídiö‘firmý: .Póá-L$1~ 109 --

• 25.2 6lTučhóíuěřlce
cJiič.skc~vólny‘cz
ihdbih ~724 069 649

Kancelář K Řepo~yjim $
ISS 00fl~ha5
Třebon ice

- . téLi&: -- -

‚. : : 23&:Í~ 252

i realizace:

Ta: 602 229 114, cbicsro®v.olny.cz

Stavební společnost šlehofér, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín

%a díla včetně DPH:

lzdnocení provedených prací: práce

ito pro vlastní záznamy objednatele:

Viz zhodnoceM C, ss.o
od Lesem 10

‘ 2 67 Tuchoměř e
x:2355152 2

CO:4 SM I& 51647
e-mal . Ic. cin cz

Zástupce objednatele
Razítko a podpis

~. CRIC,s.r.o.

J rákóůstrukce

a výstavba
‚ komwiikaci

C-
ľ O.sv~d&nío ř~di proved-:‘-,ní:.stávby

tavby: Komunikace MČ Praha 22
I Komunikace }Iájěk — Před Oborou, Pod,Přebradou, Předpolní,

NN3109, Koloděje, V ~Pit1coviČkách, Zampionová

•3 smlouvy: oprava a výstavba komunikaci

cnic,
Pod Lesexň.109
252 67 Tuchoměřice

osoba: Luboš Tomek

ovitel:

rok 2010

10,680 mi.Kč

byly provedeny odborně a řádně

~‘Praze dne 102.2011

Z~pis v obch&lnĺm rejsltlku v Praze,oddli C, vložka 24386 * iČo: 49551647 ~ olč: CZ4955 1647
. . Baxikovnl spojení: OBtAH a.s. Praha, číslo účtu: 190620750410600

Ň



J
~ine tunto, že stavební &ma STAVEBM SPOLEČNOST ŠLEROFER s r o
t!a pro PROM]NECON CZ a s se sidlem Revolučni 25/767, PRAHA 1 v roce 2011
rpráee — opravaavýstavba komimikací v objemu 10450 tis. KČ bez DPH.

‘leme, že stavební práce byly provedenyv sóuladu s platnými předpisy, odpoví&[y
ckým pož~dävkůĎi a byly provedeny řádně, odborně, ve vysoká kvalitě a v pož~dóvaných

osoba:

„taze dne 15.3.2012

Miloš Rosenberg, tel. 606 915 772

ÁPROMIN‘E
PROMIHECOM a ms
Revo‘uČnI 2B1767, 11000 Praha 103

“«ON CZ as.
~1í 25/757 110 00 Praha 1
~°221 864 101, 111, fax: t420 224 826 266, e-mail: prorninecOn®prOmiflQcOfl.CZ w~.promInecon.cz

C225110977, bankovnl spojeni: liniCredit Bank Czech Republic, a.s. Č. Ú.: 525022102812700
~Stzapšaná VORu Městského soudu v Praze. oddil B, vložka 6583

PROMINECtJN

OSVĚDČENÍ

L -4,!



.-. . .

OBEC KDVÁLkOV
39X 55. Kóvá& 63, &lÚ..nék.

Obec Ková ov potvrzuje,že Stavebníspóle&~ost šlehofer s.r‘o. zS.období ~0i2 provedla práce
na opravách mistoich a uČelovych kornumkacich v hodnotě 10 650 000,- KČ bez DPH
Kvalita provedené prace je velmi vysoka a podle smluv je garance (záruka) poskytovaná na

: délku 60 měsíců za provedenou práci. . . . .

1.

‚tiL:~82 594218
~f~x: 38~594.486

e-mäib gukovatoy(~vo1nv.cz

ičo 249 777
Čs abs Pzšek ~41735349~Ó$O0

: ‘ : . ..:..~k~Mtv:vŽ . :

V Kovářově ‘101 201Y

Věó: Referéňce

Ď
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Stavební společnost Šlehofer, sto.
Prvomájová 2111/33

00 Praha 5 - Radotín
Ceská republika

Společnost zavedla a používá systém managementu kvality
pro oblast:

Stavební výroba — výstavba, údržba a oprava silnic
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění
modifikovaných zálivek spár a trhlin.

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:
CSN EN ISO 9001:2009 ‚Iso 9001:2008

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.
Společnost je certifikována od prosince 2003.

: Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certifikačního orgánu. Každá změna
ve společnosti, týkajíc! se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schváleni certifikačním orgánem.
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušeni shody s normou,
na základě které byl vystaven.

H
certifikační orgán č, 3027

cERT-Aco,
S 3027 Hutská 27513, 272 01 Kladno

CA4-2

‚9

Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací
Českého institútu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

ti

Registrační číslo:
1419-13-01 .

pro společnost:

ji.;.
.



~flJflFIMT
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Stavební společnost Slehofer, SS~O.

Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
Česká republika

Společnost zavedla a používá systém environmentálního
managementu pro oblast:

Stavební výróba — výstavba, údržba a oprava silnic
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění
modifikovaných zálivek spár a trhlin~

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:
CSN EN ISO 14001:2005 lISO 14001:2004

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.
Společnost je certifikována od června 2011
Datum vydáni certifikátu: 22. 03. 2013

CA4-2

.5—

Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditaci
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

Registrační číslo
1420-13-01
pro společnost:

Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certifikačního orgánu. Každá změna
ve společnosti, týkající se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schváleni certifikačním orgánem.
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušeni shody a normou,
na základě které byl vystaven.

S 3027

certifikaĎní orgán č. 3027
CERT-ACO, s.r.o.

Huťská 275/3, 27201 Kladno



Stavební společnost Slehofer, sto.

Česká republika

Společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro oblast:

Stavební výroba — výstavba, údržba a oprava silnic
a ostatních komunikaci pro vozidla a pěší, včetně provádění
modifikovaných zálivek spár a trhlin.

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:
CSN QHSAS 18001:2008! BS OHSAS 18001 :2007

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.
Společnost je certifikována od června 2011.
Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013 .

Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certilYkaČního orgánu. Každá změna
ve společnosti, týkající se rozsahu certiflkálu, podléhá evidencí a schváleni certitíkačnim orgánem.
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušeni shody s normou.
na základě které byt vystaven.

a,

(

t...

Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

Registrační číslo:
1421 -1 3-01
pro společnost:

Prvomájová 2111/33
15300 Praha 5- Radotín

r

Li.

4
-i

—
44.

‚.

14

r

..

4.-.

r

S 3027

Certilikačni orgán Ď. 3027
cERT-Aco,

Huťská 27513. 27201 Kladno

CA4-2



Stavebr‘I společnost Šlehofer i.r.a., Prvomálovů 2111/33, 15300 Praha 5- Radotin

IV. VÝŠE NABIDKOVÉ CENY BEZ A VČ. DPH

CENOVA NABÍDKA

NA AKCI

A
S 3027

„REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NAD NÁDRŽKOU V PSÁRECH A ČASTI
KOMUNIKACE NA VÝSLUNI V DOLNICH JIRČANECH“

CENOVÁ NABÍDKA

Nabídková cena bez DPH 960 263,82 Kč

DPH 21% 201 655,40 Kč

Nabídková cena včetně DPH 1 161 919,22 Kč

V Praze dne 06.03.2014

Stavební ~poIeČnost®
15300 Prah~.5trTkadottn

IČO:27146324 ~IČCZ‘7I46:_
TeI./faz 257 8~‘j.Al2. Fc!. 257 ~i I

MIIaK‘Bada
prokurista společnosti



cena s DPH

755 283,36 Kč
10 835,55 Kč

Stnebnf společnost Sle)‘~s.r.o.® Prvomájová 2)~933
153 00 Praha ‚“Radotín

1ČO:27146324 1$‘Č:CZ27146324
Tel/fax‘ 257 Tel 257 811 813

ZRN

Stavba: Psáry - komunikace ulice U Nádržky - část “B“

VRN

cena bez DPH

Celkem 633 156,12 Kč 132 962,79 Kč 766 118,91 Kč

DPH 21%

624 201,12 Kč
8 955,00 Kč

131 082,24 Kč
1 880,55 Kč

Sup y(.4“dd~‘«zwa - ŠOS



Sta vba:Psáry -komunikace uilce Nad Nádržkou

Objekt 5003

Celkem bez DPH
DPH
Celkem včetně DPH

624.201,12 Kč
131 082,24 Kč
755 283,36 Kč

Stavební společnost hofe; s to.

® PrvomáJov;,g~ 1/3315300 Pra “. - Radotín
iČo 27146324 ‚IČ.CZ27146324
Tel íax:1578 812.Tel2$7 811 813

Název MJ Množství
624 201 ‚12 Kč

Jednotková cena Cena celkem
Větev 1 . celkem bez DPH

Zemní práce
příčné urovnání a zhutnění pláně s převýšením ± 10cm (113 x 3,9 + 12 x
I x4±4x4)504,7
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v
hornině tř. 3 ( 504,7 x 0,10)
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za
lepivost
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. I až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. I až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3
Uložení sýpaniny na skládky
Poplatek za skládku - ostatní zemina
Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tI 100 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tI 200 mm
Postřik infiltrační 0,7kg/m2
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tI 70 mm š do 3 m
Postřik spojovací 0,3kg/m2
Asfaltový beton ACO 11 I tI 50 mm š do 3 m
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
lože z betonu (226 + 2 X 10) 246 .

227,12

_____ 60 564,00

504,70 120,00 60 564,00

50,47 70,00 3 532,90

15,14 15,00

50,47 170,00 8 579,90

504,70 . 15,00 7 570,50

50,47 20,00 I 009,40
50,47 10,00 504,70
80,75 180,00 14 535,36

____ 458 453,50
459,50 90,00 41 355,00
504,70 170,00 85 799,00
459,50 18,00 8 271,00
459,50 385,00 176 907,50
459,50 18,00 . 8 271,00
459,50 300,00 137 850,00

_________ 97 772,80
246,00~ 140,00 „“ 34440,00



n r n t n i-fl ‚c bcm ks 25900 9000 2~31000
Lote od obrubník z betonu rostého B20 402 X 0 3 x 02 m3 14,76 1 780,00 26 272,80
rektifikace vrcho ch znaků inž.siti oldo ‚hm ‚uliční usti k.I 11,00 1 250,00 1:3 750,00

7 410,82
132,341 56,00 7 410,82

• 8 955,00
113,001 35,00 3 955,00

5 000,00 5 000,00
Iii~

Stavebnf společnost ŠI~, ss.o.
@ Prvomájová /3315300 Praha adotin
IČO:27146324 Č:CZ27146324
TeI/fa,c257811 2Tel:2573jj 813

Přesun hmot
‘Přesun l5mot •ro .Czenirií komunikace a letiště s k em živičn

Geodetické zaměření
Projekt skutečného provedení stavby



Stavba: Psáry - komunikace ulice Na Výsluní (část 88,Om)

cena bez DPH DPH 21% cena s DPH

ZRN 324 i07,70 Kč 68 062,62 Kč 392 170,32 Kč
VRN 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

celkem 327 107,70 Kč 68 692,62 Kč 395 800,32 Kč

Stnebnf společnost ehofer, s.r.o.® Prvomájov~flh1/33
153 00 Pral‘«‘- Radotín

IČO:27 1463 24,4tIČ:CZ 27 146324
Tel fax 257 Sl 8l2TeL: 257 8!! 813

Yn;~(Sd&kzwzáS - jOS



Sta vba:Psá,y - Dolní .Jlrtany..
kOW?1I.Jnikace Ulice fla Vysluni

- Objekt:

Celkem bez DPH
DPH
Celkem včetně DPH

Název

324 107,70 Kč
68 062,62 Kč

392 170,32 Kč

celkem bez
DPH .

Zemní práce .

vybourání asfaltových ker 3,2x1,5m=4,8m2
Odstranění podkladu p1 do 200 m2 z kameniva drceného tI 100mm (57x
3,4) =193,8
Odstranění podkladu pí do 200 m2 z kameniva drceného tI 250 mn- (31 x
3,4) =105,4
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za
lepivost
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD
l000mpřesl000om
KIflMÁ‘JÁ.r ...‘. ‚ .‚ . .‚ .

MJ Množství Jednotková cena
324 107,70 Kč

Cena celkem

IL

IiTP~

wa

m~a

—

— II• =L~—IIr~ I‘flhIII%P

Uloženísypaniny na skládky
Poplatek za skládku - ostatní Zemina
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. I až 4 se zhutněním
Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tI 200 mm
Podklad Z. obalovaného kameniva ACL 22 tI 60 mm š do 3 m
Postřikspojovací 0,3kg/m2
Asfaltový beton ACO 11 I tI 40 mm š do 3 m
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

mpa

___________ 66 636,90J
124,00 595,20

193,80 70,00 13 566,00

105,40 160,00 16 864,00

13,46 15,00 201,96

45,73 170,00 7774,10

457,30 15,00 6 859,50

45,73 20,00 914,60
45,73 10,00 457,30
73,17 180,00 13 170,24

[.._ 325,20 21,00 6829,20

246 501,60
325,20 170,00 55 284,00
325,20 330,00 107 316,00
325,20 18,00 5 853,60
325,20 240,00 78 048,00

5 727,60
55,00 176,00

wa
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Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez přĺměsi (3,2 X 1,5 X 0,05 X 2,4) t 0,58 zO-‘ ‚~n

rektifikace .vrcho‘čliznakůinž.sítíioklo. kil 3,00 1250,00 3750,00
rektifikace ‘vrcho ‘ch znaků inž.sítí hm vod. ou.at kil 4,00 . 400,00
Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným

LU 1
dočasné dopravní značení

I

I2~

• 1 600,00.
5 24160‘

93,601 56,00 5 241,60
‚ 3 000,00

_________________ ĺ 3 000,003 000,00

Stayebnj spolcČTIost chore; s.r.o.® Prvomáj0v. 211/33
15300 Pra ‚ - Radotf,j
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Tel/fax; 257‘ 812 TI.: 25781183
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SMLOUVA O DÍLO
(dále též jen „Smlouva“)

Obec Psáry, IČO: 00241580
se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

oddíl vložka
(adresa pro doručování~ )
účet objednatele.
DIČ~
zastoupený Milanem Váchou - starostou

(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., IČo: 271 46 324
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSC 153 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143091
(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PsČ 153 00)
účet zhotovitele: GEMB a.s., praha 2, č.ú 167$00165/0600 .

DIČ: CZ27146324
zastoupený Milanem Badou —prokuristou společnosti

(dále též jen „zhotovitel“) .

na straně druhé

uzavirajĺ tímto podle ~ 2586 a násl. zák. č. 89/20 12 Sb., občanského zákoníku, ve znění pQzdě,jších předpisů,
následující

SMLOUVU O DÍLO:

. Článek I.
Předmět Smlouvy~specii~kace Dila

1.1. Předmětem této Smlouvy je Provedeninásledujicí stavby či stavebních činností (dále téžjen „Dilo“):
„Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárecjj a části komunikace Na Výsluní v Dolních

Jirčanech“ .

1.2. Sjednané Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou

( dále též jen „Projektová dokumentace“ )‚ přičemž provedeni Díla bylopravomocně povoleno:
a) Pravomocným územním rozhodnutím
b) Pravomocným stavebním povolením

1.3. Neníli v této Smlouvě dohodnuto něco jiného, pak postačí, dodá-li zhotovitel objednateli pouze
doklady nutné k převzetí a dalšímu užívání Dĺla, jsou-li vyžadovány platnými právními předpisy.

1.4~ Není-li sjednáno něco jiného, není předmětem Dila zásadně jakákoliv projekční činnost, inženýrská činnost
Včetně zajišťováni územních stavebních či jiných správních rozhodnutí a ani zajišťování jakýchkoliv stanovisek či

. povole~~ Všeclmy tyto činnosti zajišťuje vždy zhotovitel aje povinen s nimi objednatele řádně seznámit.

Článek 2. ‚

Základní ustanovení

L21 Zhotovitel se zavaznje na vlastni nebe~ečí provést pro objednatele sjednané Dilo a objednatel seZavaznje Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

(celkem 7)

Smluvní strany:

1. Obj‘dnatel:

2. Zhotovitel:



Článek 3.
Cena Dila a způsob jejího zaplacení

3.1. Celková cena za provedení Díla činí: 1161 919,22,- KČ (slovy:
~koruny České“) včetně příslušné daně z přidané hodnoty, tj.
960 263,83,- KČ bez DPH. .

Tato cena je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu Č. I k této Smlouvě.

3.2. Objednatel má právo požadovat, aby byly v rámci Díla zapracovány určité věci, výrobky, materiály,
práce či výkony od objednatelem určeného subdodavatele ( případně též i přímo od objednatele )‚ avšak jen
tehdy uhradí-li objednatel zhotoviteli předem nad rámec sjednané ceny Dila i cenu těchto věcí, výrobků,
materiálů, prací Či výkonů, ledaže by již byly součástí rozpočtu popsaného v čI. 3.1. této Smlouvy.

3.3. Objednatel se zavazuje celkovou cenu Dila sjednanou v Čl. 3.1. této Smlouvy uhradit následujícím
způsobem: .

3.3.1. Objednatel nepožaduje zálohu.

3.3.2. Platby na sjednanou cenu Díla budou objednatelem hrazeny dle faktur zhotovitele vydaných na základě
soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny Dila. Na základě soupisu provedených prací bude
vystavena faktura s l4ti denní splatností, která bude odsouhlasena objednatelem, příp. jeho zástupcem.
Objednatel není oprávněn k bezdůvodnému odepřeni tohoto souhlasu. Odepře-li objednatel
neoprávněně odsouhlasit předložený soupis provedených prací, byť ze záznamů ve stavebním
( montážním ) deníku vyplývá, že práce předložené k odsouhlasení byly provedeny, pak je zhotovitel
oprávněn k fakturaci těchto práci i bezjejich objednatelem odsouhlaseného soupisu.

3.3.3. KoneČnou fakturu uhradí objednatel Po dokončení Dila a jeho převzetí do l4ti dnů ode dne jejího
doručeni. Tato lhůta se přiměřeně prodlužuje v závislosti na odstraňování případných vad a nedodělků.
K vystavení konečné faktury není zhotovitel oprávněn dříve než Po podpisu předávacího protokolu,
ktwým objednatel převezme Dilo od zhotovitele či od okamžiku, kterým se Dílo považuje za převzaté,
je-li podpis předávacího protokolu neoprávněně objednatelem odmítnut.

3.4. Zhotovitel je oprávněn pozastavit prováděni Dila, jestliže objednatel bude v prodlení s placením částek
vyúčtovaných fakturami zhotovitele, aniž by zde byly vzneseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných
částek, a toto prodleni neodstraní ani do S dnů od výzvy zhotovitele. O dobu, Po kterou zhotovitel oprávněně
pozastavil provádění Díla, se prodlužují dohodnuté terminy provedení Díla. Po dobu, kdy je objednatel v
prodlení s placením částek vyúčtovaných fakturami nebo konečnou fakturou, je zakázáno objednateli Dilo,
včetně jeho součásti a příslušenství, užívat či jinak provozovat. Nebude-li dohodnuto něco jiného tak, v případě
porušeni tohoto zákazu ztrácí objednatel veškeré nároky plynoucí mu z této Smlouvy vůči zhotoviteli, včetně
nároků z odpovědnosti za vady a záruky za jakost a vzniká mu povinnost platit zhotoviteli týdně částku ve výši
0,5 % z celkové ceny Díla jako úhradu za užívání Dila. Po dobu pozastávky provádění Díla nese objednatel
nebezpečí škody na Dila. Do doby, než je celá dlužná částka objednatelem uhrazena nebo její uhrazeni
dostatečně zajištěno poskytnutím jistoty dle ~ 2Q12 a násl. obČ.zák., je zhotovitel oprávněn odepřít předáni Díla
či jeho nedokončené části objednateli.

3.5. Je-li cena Díla určena podle rozpočtu, pak se zásadně, ledaže by se účastnici výslovně dohodli jinak,
tato Smlouva uzavírá s výhradou neúplnosti a nezávaznosti tohoto rozpočtu podle ~ 2622 obč.zák., tzn. že
zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšeni ceny, objeví-li se při provádění Dila potřeba činnosti do rozpočtu
nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavřeni Smlouvy nebo o částku, oč nevyhnutelně převýší
náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšeňim
ceny, urči zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud, resp. rozhodce stanovený dle čI. 9.4. této Smlouvy.

Článek 4.
Termín provedeni Dila

4.1. Termín zahájeni Díla .

Předání staveniště zhotoviteli a zahájeni Díla zhotovitelem probělme dne: dnem podepsáni SOD

(celkem 7) ... .

‚(



b) Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou splatné zálohy či dílčí platby na cenu Díla sjednaných v Čl.
3,3. této Smlouvy, pak se o dobu prodleni objednatele s úhradou prodlužuje automaticky i doba konečného
provedeni Díla sjednaná v čI. 4.2. této Smlouvy.
c) Doba konečného provedeni Dila sjednaná v čI. 4.2. této Smlouvy se dále automaticky prodlužuje o
dobu, kdy zhotovitel nemohl pokračovat v prováděni Dila z důvodů opožděného předání staveniště objednatelem
nebo z důvodů uvedených v čI. 3.4. či 5.1. této Smlouvy nebo z důvodů neposkytování potřebné součinnosti
objednatelem nebo z důvodů nepříznivých povětrnostních či přírodních podmínek, a to vždy Po dobu trvání
těchto překážek. Bude-Ii to možné, bude o existenci těchto překážek proveden zhotovitelem záznam ve
stavebním (montážním) deníku.
Ve všech případech uvedených v čI. 4.3. písm. b) a c) Smlouvy nese nebezpeči škody na Díle objednatel, a Po
celou dobu svého prodlení.

Článek 5.
Provádění Díla, práva a povinnosti účastníků při provádění Dila

5.1. Ukďnání k rozsahu Dila: změna Díla

5.1.1. Dilo musi být provedeno zhotovitelem, včetně svých součástí a příslušenství, v rozsahu, provedení a
kvalitě dohodnuté v této Smlouvě, jinak vždy v takovém rozsahu, provedení a kvalitě odpovídající účelu, k
němuž se Dílo obvyklé a zpravidla užívá. Zhotovitel zůstává vlastníkem věcí, které opatřil k provedeni Díla až
do doby, kdy se tyto věci stanou součástí nebo příslušenstvím Díla (namontováním, zapracováním a obdobným
způsobem) nebo do doby předáni Dila objednateli.

5.1.2. V případě, kdy u prováděného Díla vyvstane potřeba jeho dílčích změn nebo rozšiření či omezení jcho
rozsahu iuiuio rozsah nebo zpúsob provedení sjednaný Smlouvou (dále jen „Změny“) a k takovým Změnám u

L obdobného Díla běžně dochází např. v důsledku toho, že se konkretizují požadavky na Dílo či se upřesňují
podmínky, za nichž bude Dílo provedeno, bude tato situace řešena takto:
- objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla či jeho rozšíření a zhotovitel je takovóu změnu či rozšíření
povinen za úhradu provést, jestliže Změnami nedojde k zásadní změně rozsahu a způsobu prováděni sjednaného
Díla;
- účastníci se pokusí dohodnout na změně ceny za Dilo vyvolané Změnou;
- nedojde~ mezi účastníky k dohodě o změně ceny za Dílo, platí přiměřeně ustanovení ~ 2614 obč. zák., kdy při
omezení rozsahu Díla náleží zhotoviteli cena Dila přiměřeně snížená a naopak při zvýšení rozsahu Díla pak cena

L přiměřeně zvýšená, kdy bude vycházeno z ceny jednotlivých položek uvedených v rozpočtu.
. 5.1.3. Ke změně Díla může dojit také tehdy, jestliže je taková změna nutná v důsledku skutečností, které
zhotovitel v době uzavření Smlouvy neznal nebo je nemohl znát ani rozumně předvídat; nedojde-li k jiné
dohodě, je v takovém případě zhotovitel povinen Dílo provést tak, aby se ve své konečné podobě co nejvíce
bližilo Dilu, na jehož provedeni se účastníci dohodli.

5.1.4. Nebude-li sjednáno něco jiného, pokud se Změnami ve větším rozsahu zvýší časová náročnost na
provedení Dila, pak se přiměřeně posunují terminy pro jeho konečné provedení.

5.2. Kvalita a náležitosti provedení Díla

Dílo dodávané podle této Smlouvy, včetně všech součástí Díla, musí kumulativně splňovat následující
[Požadavky:

‚ a) Dilo musí mít vlastnosti výslovně sjednané Smlouvou a jejími přílohami nebo vyplývající ze schválené
‚ Projektové dokumentace a v mezích těchto dokumentů i pokyny a požadavky objednatele.
. b) Dĺlo musí vyhovovat právním předpisům platným v České republice, zejména zákonu č. 183/2006 Sb.,
stavebnímu zákonu, ve zněni pozdějších předpisů, a prováděcím předpisům k tomuto zákonu,

4.2. Konečný termín provedeni Díla ‘

Celé Dilo je třeba řádně komplexně dokončit a předat jej objednateli v termínu nejpozději do 30.06.20 14.

4.3. Sjednaný konečný termín je nutno zásadně vždy dodržet a jeho změna je možná pouze v následujicích
případech:
a) . ~Dohodnouli se na změně konečného terminu účastníci této Smlouvy v písemném dodatku k této
Smlouvě.
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5.3. Informace a podklady pro provádění Díla

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace, údaje a jiné dokumenty, které jsou podkladem
pro provedení Díla a které jsou nutné pro řádné provedení Díla. Objednatel tak v tomto směru odpovídá za
úplnost a správnost takto předaných a poskytnutých podkladů.
Objednatel je takto zejména povinen předat zhotoviteli tyto listiny a dokumenty;
- pravomocná rozhodnutí citovaná v čI. 1.2. této Smlouvy a stejně tak i Projektovou dokumentaci, je-li ze strany
stavebního úřadu vyžadována; stejně tak je objednatel povinen předložit kopie všech vyjádření a stanovisek
vydaných ze strany účastníků řízeni a dotčených orgánů v průběhu územního a stavebního řízení, především pak
kladná vyjádřeni a stanoviska uživatelů a správců inženýrských sítí a dalších objektů včetně záksesu všech
inženýrských sítí a dalších objektů, které by mohli být prováděním Dila dotčeny,
- listiny a dokumenty prokazující oprávnění objednatele a stejně tak i zhotovitele k užíváni staveniště v rozsahu
nezbytném pro řádné provedení Dila včetně možnosti bezpečného uskladnění či uloženi matriálu potřebného pro
provedení Dila.

5.4. Misto vlnění

Není-li sjednáno něcojiného, je místem plněni Dila komunikace Nad Nádržkou v Psárech, Na Výsluní v Dolních
Jirčanech .

5.5. Postup při plnění díla a kontrola plnění díla

5.5.1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel zásadně samostatně, aby bylo dosaženo sjednaného Díla, kdy
zhotovitel vychází z údajů obsažených v dokumentech předaných mu v souladu sčl. 5.3. této Smlouvy. Jestliže
lze Dílo nebo jeho části plnit několika způsoby či variantami, náleží právo volby primárně objednateli. V
takových případech zhotovitel vyzve objednatele k určení způsobu plněni.

5.5.2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem (písemnou výzvou či záznamem ve stavebním
nebo montážním deníku apod. )‘ nejméně však vždy dva dny předem, ke kontrole a prověření všech prací a
konstrukcí Díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a dále k veškerým
stanoveným zkouškám materiálů, výrobků, instalací, montáží, prací a popř. jiných činností, které je zhotovitel
povinen pruváděL Nedoštaví-li se objednatel i přes výzvu zhotovitele ve stanoveném termínu ke kontrole a
prověření prací, má se za to, že takto kontrolované části Díla byly řádně provedeny.

5.6. Stavební (montážní) deník

5.6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájeni provádění Dila až do doby úplného dokončeni Díla a jeho
převzetí objednatelem stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění Smlouvy a řádné provádění Díla, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a další podstatne
údaje dokumentující průběh zhotovování Díla. Stavební deník bude veden ve smyslu ustanovení stavebního
zákona a ~ 6 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí obsahovat náležitosti
vyplývající z těchto právních předpisů. Nevyžadují-li právní předpisy vedeni stavebního deníku, bude
zhotovitelem veden montážní deník ( pro něj v případě této Smlouvy platí totéž co pro stavební deník).

5.6.2. Objednatel je oprávněn stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska.
Nesouhlasí-li objednatel se záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, připojí kjeho záznamu do tři pracovních
dnů své stanovisko, jinak se má zato, žes obsahem záznamu souhlasí.

5.7. Dokončení Díla, předáni a převzetí Díla

5.7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla objednateli.
I~oviimost předat Dílo objednateli se považuje za splněnou podpisem předávacího protokolu, ve kterém účastníci
vzájemně potvrdí předání a převzetí celého Dila.

5.7.2. Předání a převzetí Díla se uskuteční v den, který zhotovitel oznámí jako termín jeho předání objednateli
nejméně 3 dny předem. O předání a převzetí Dila se sepíše předávací protokol. Před sepsáním předávacího
protokolu je objednatel povinen Dilo s odbornou péčí prohlédnout a všechny zjištěné vady do protokolu uvést.
Pokud se objednatel k převzetí Díla nedostaví, nebo odmítne Dilo převzít nebo sepsat či podepsat předávací
protokol platí, že k předání a převzetí Díla došlo okamžikem, kdy mělo dojít k předání Díla a sepsání
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ředávaciho protokolu - v takovém případě postačí, jestliže zhotovitel umožní objednateli s Dílem volně
akládat, aniž by nadále nesl nebezpečí škody na Díle či že došlo ke zcela neformálnímu předání a převzetí Dila.

1.3. Objednatel je povinen řádně provedené Dilo převzít, přičemž platí, že pro účely posouzení otázky, zda
otovitel provedl Dilo řádně, se považuje za řádně provedené Dilo i takové Dílo, které je dokončeno alespoň ve

šech jeho podstatných částech a je v době předání způsobilé plnit své smluvené nebo obvyklé funkce, a to i
hdy, jestliže vykazuje dílčí běžné nedostatky či závady nebo tzv. kosmetické vady. Všechny tyto nedostatky či
‘vady budou posuzovány podle pravidel týkajících se nároků z vad Díla.

i.4. Je-li v Čl. I této Smlouvy dohodnuto, že řádné provedení Díla má být prokázáno provedením zkoušek,
važuje se za předání Dila teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. Výsledek zkoušek se zachytí v

‘pisu podepsaném oběma stranami. Pro zápis se obdobně uplatni ustanoveni o předávacím protokolu podle
ředchozích odstavců tohoto čI. 5.7. Smlouvy. Jestliže nemůže zhotovitel zkoušky provést v důsledku nedostatku
učinnosti objednatele a nedojde-li k jiné dohodě o dodatečném provedeni zkoušek, má se za to, že Dílo bylo

spěšně, řádně a včas předáno a zkoušky neni třeba provádět.

‘ Článek 6.
Záruka za jakost Díla, vady Dila

.1. Pro Dílo a veškeré jeho součásti se sjednává záruka zhotovitele za jakost Dila ( dále též jen „záruka“):
otovitel přejímá závazek, že dodané Dílo a jeho součásti bude po určenou záruční dobu způsobilé pro

rnižiti ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

~2. Není-li ve Smlouvě dohodnuto něco jiného, tak záruční doba počíná běžet předáním a převzetím Dila a
pnčí uplynutím sjednané doby.

.3. Záručhí doba činí:
‘, Základní záruční doba činí zásadně 36 měsíců na celé Dílo a všechny jeho součásti, není-li sjednánojinak.
‚ U jednotlivých věcí tvořících součást Díla může být záruční doba kratší než doba sjednaná pod písm. a),

estliže výrobce těchto věcí poskytuje sám záruku kratší - záruční doba pak Činí tuto záruční dobu poskytovanou
obcem.

4. Záruka za jakost Dila se neuplatní v případech, kdy k vadě dojde v důsledku nesprávného a neodborného
cházeni s Dílem nebo v důsledku běžného opotřebeni Díla nebo v důsledku jiného vnějšího nepředvídatelného

livu či síly. Záruka za jakost Díla se dále nevztahuje na vady, které musely být objednateli zřejmé již při
řevzetí Díla a přesto nepožadoval jejich odstraněni nebo na vady, ke kterým došlo v důsledku poskytnutí vadné
ouČinnosti objednatele nebo v důsledku vad věcí opatřených k provedení Dila objednatelem, jestliže zhotovitel
emohl ani při vynaloženi odborné péče vadnost této součiimosti nebo věcí rozpoznat nebo na jiné vady, které
~jsou svou podstatou vadou jakosti.

.$. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou vady Dila bez zbytečného odkladu, nejpozději
ak do 20 dnů poté, kdy se o vadách Díla skutečně dozví. V opačném případě bude pozdní oznámení vad Dila
važováno za neuskutečněné.

.6. V připadě včasného oznámeni vad Díla objednatelem způsobem dle předchozího odstavce je objednatel
vinen v rámci tohoto oznámení uplatnit některý z druhů nároků z vad uvedených v ustanoveni ~ 2615 obč.zák.

e spojení s ustanoveními ~ 2099 a násl. obč zák., a to vždy s přihlédnutím k povaze objednatelem oznámené
dy. Bez ohledu na výše uvedené je však objednatel vždy povinen uplatnit přednostně nárok na odstraněni vad

Win (ledaže by to neumožňoval charakter oznámené vady), přičemž zhotoviteli náleží právo volby, zda vady
Wstraní formou opravy či dodáním náhradních věcí za věci vadné; pokud má Dilo právní vady, je zhotovitel
~vinen tyto vady odstranit nebo zajistit objednateli potřebnou právní ochranu, aby nevznikla objednateli újma.
~otovitel je povinen oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad výše uvedeným způsobem uspokojit co
~CJrychleji Po jejich řádném a včasném oznámeni objednatelem, nejpozději do 2 měsíců od provedeni včasného
~řádného oznámení vad objednatelem. V případě, kdy je odstranění vad Díla mimořádně složité a technicky
~roČné, prodlužuje se přiměřeně lhůta kjejich odstraněni, nejpozději však takové vady musí být odstraněny do
~fl1ěsíců od provedeni jejich včasného a řádného oznámení, nebude-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného.
~Okud jsou tímto způsobem oznámené vady včas a v pořádku odstraněny, nepřichází ze strany objednatele v
Vuhu možnost uplatňování jakékoli náhrady škody způsobené těmito vadami.
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Článek 7.
Sankční ujednání

I. Od Smlouvy je možné odstoupit v případech uvedených V této Smlouvě a v dalších případech, kdy to
bžňuje občanský zákoník.

Odstoupení objednatele -

~důvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinnosti
)tovitele:
estliže zhotovitel bude Po dobu delší než 30 dni v prodlením s plněním sjednaného terminu dokončení Díla a
prodleni neodstraní nejpozději do 15 dnů poté, cojej k tomu objednatel písemně vyzve,

~estliže objednatel v průběhu prováděni Díla upozorní zhotovitele na určitou vadu či vadný postup při
vádění Díla a zhotovitel závadný stav neodstraní nejpozději do 14 dnů od upozornění nebo bude přes
~zomění pokračovat v provádění Díla vadným způsobem nebo přes upozornění bude dále vadný postup
[kovat.

L Odstoupení zhotoviteledůvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinností
~dnatele: -

~estliže objednatel bude Po dobu delší než 15 dnů v prodlení s placením částek vyúčtovaných dílčími
~ami, aniž by zde byly vmeseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných částek, a toto prodleni
~straní ani 15 dnů od písemné výzvy zhotovitele;
~stliže objednatel bude přes upozornění Po dobu delší než 15 dnů v prodlení s poskytnutím součinnosti

pro provádění Díla nebo jiné povinnosti vyplývající pro objednatele z této Smlouvy a toto prodleni
~straní nejpozději do 15 dnů poté, co jej k tomu zhotovitel písemně vyzve.

Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:
~stližeje zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním Dila; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,005 %
~ud ncuhraz~ij~ ceny Díla za každý započatý den prodleni, maximálně však 10 % z celkové ceny Díla;
~stliže je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených vytknutých při převzetí Díla nebo
~traněním reklamovaných záručních vad; smluvní pokuta v tomto případě činí 100,- Kč za každý případ
~uté vady a za každý započatý den prodleni, maximálně však 10% z celkové ceny Díla.

Zhotovitel má vůči objednateli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:
~Uiže se objednatel ocitne v prodleni s úhradou sjednané ceny Díla Po dobu delší 5 dnů od data jejich
~osti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,005 % z dlužné částky denně;
~tliže objednatel bude Po dobu delší než 15 dní v prodlení s poskytnutím své součinnosti dle Smlouvy a toto

r~ neodstraní ani do 7 dnů po písemné výzvě zhotovitele; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,005 %
Y Dila za každý započatý den prodlení, maximálně však 10% z celkové ceny Díla.

Článek 8.
- Součinnost objednatele

~bjednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k řádnému provedeni Díla, a to s
na charakter Dila, místo a způsob jeho provedení. Není-li dohodnuto něco jiného, je objednatel povinen

ga poskytnout zhotoviteli veškeré informace potřebné k provedení Díla; zajistit a zpřístupnit zhotoviteli
~tně v potřebném rozsahu staveniště a vytvořit zde zhotoviteli a jeho zaměstnancům podmínky v souladu s
~ závaznými právními předpisy z oblasti hygieny, bezpečnosti práce a podmínky umožňující zhotoviteli
~é provádění Díla; udržovat staveniště ve stavu umožňujĺcím řádné provedeni Dila, včetně příp. zkoušek v
~ch dle Smlouvy a zajistit dodávky energií a médií a dále věci a zařízení nezbytné pro řádné a včasné
iení Díla; řádně a včas opatřit věci, které mají být součásti Dila a jejich opatření je povinnosti objednatele.
Óučim~ost vyplývá také zjiných ustanovení Smlouvy.

~ednatel je povinen poskytnout součinnost v rozsahu a v termínech uvedených ve výzvě zhotovitele k
fluti součinnosti.

Clánek9.
Ostatní a závěrečná ustanovení

7)



9.1. Tato Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho ustanoveními ~ 2586 a násl.
upravujících smlouvu o dilo. Pro účely této Smlouvy vylučují smluvní strany s odkazem na ustanoveni ~ 558
odst. 2 obč.zákoniku jakékoliv obchodní zvyklosti vztahující sek předmětu plněni dle této Smlouvy, tj. k Dílu, či
Ic odvětví, v němž smluvní strany působí. Smluvní strany se budou řídit výhradně touto Smlouvou a občanským
zákoníkem.

9.2. Veškeré dohody či smlouvy, kterými se mění, ruší či doplňuje Smlouva, musí mít písemnou formu, a to
primárně formu číslovaného dodatku k této Smlouvě, a musí být podepsány osobami k tomu oprávněnými. Tato
sjednaná forma není zejména splněna tehdy, jedná-li se o pouhý zápis zjednání stran, zápis ve stavebním deníku,
zápis v předávacím protokolu atp., ledaže by ze Smlouvy pro jednotlivé případy vyplývalo něco jiného.

9.3. Ve všech případech, kdy je pro účinnost určitého úkonu třeba jeho doručení nebo oznámení druhé
straně, nabývá úkon účinnosti kromě okamžiku skutečného doručeni i v tomto případě; jestliže je písemnost
doručována doporučeně prostřednictvím Ceské pošty, s.p. nebo jiné osoby, která má udělenou platnou poštovní
licenci ve smyslu příslušných právních předpisů či veřejnou datovou sítí, pokládá se za doručenou také tehdy,
jestliže se odesílateli Žásilka odeslaná na adresu pro doručování vrátí jako nevyzvednutá, nevyžádaná nebo z
jiného jakéhokoliv důvodu nepřevzatá, a to dnem marného pokusu o doručení.

9.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že případný spor z této smlouvy o zaplacení ceny Dila a jejího
příslušenství, o zaplaceni smluvní pokuty bude rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře Ceské republiky se sídlem v Praze. Smluvní
strany se podrobí statutům a řádům tohoto zvoleného rozhodčího soudu platným v době zahájení řízení. Místem
rozhodčího řízeni bude Praha.

9.5. Účastníci prohlašují, že se před podpisem této Smlouvy seznámili v dostatečném rozsahu s obsahem
této Smlouvy a se všemi dalšími skutečnostmi důležitými pro její uzavřeni. Tato Smlouva je vyhotovena ve
Čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

9.6. Účastníci tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů pod tuto Smlouvij; okamžikem
oboustranného podpisu se Smlouva stává platnou a účinnou.

V dne V Praze dne 06 03 2014

Stavební spoleěi, fe ‚ s.r.o.Podpis objednatele; Podpijflotc$iitole ig~~jIs/33

Tel257811 $i~
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Čestně prohiašuji, že naše firma Stavební spoiečnost Šiehofer s.r.o. nevyuž~e subdodavatele

‚‘Praze dne 06.032014 Stavební SPOlCČnOstZfer, S.t.O.
® 15300 Pratt 5 Radotín
IČO:27!4~ 12101Č:cz27 146324
Tel fax: 2~I I~d el 257811 813

prokuri a společno~~j

Staveb polaČno~ Šlaj~‘ ar.a. P~~2‘1 1/~53 CO Praha 5-

na předmětnou zakázku.



Btavabnl společnost šlahot.r i.r.a., Prvomájová 2111/33. 153 00 Praha 5- Rsdotln

VII. PROHLÁŠENÍ PODLE 568 ODST. 3

i. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce Ihuty
pro podání nabídek byli v pracovněprávnim, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

NEOBSAZENO

2. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

NEOBSAZENO

3. Uchazeč prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v
souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Název a adresa uchazeče:

NEOBSAZENO

Toto prohlášení podepisuji jako:

V Praze dne 06.03.2014

prokuňsta společnosti

Stavební společnos%ofer, s.r.o.

@ Prvon1ájov/,~JIl/331S3 OO PrabVf. Radotín
1ČQ:27146324f3tČCZ27 46324
Tel /fax: 257 9(812. Tel~257 SIl 813

Milan %~da
prokurista společnosU



Stavmbnl spcleČncet Šlehatsr i.r.a., PnomŮlaVá 2111/33, 15300 Praha 5-Padati‘

VIII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE ~68 ODST. 2

Čestně prohlašuji že naše firma Stavebn společnost Šlehofer s.r.o. je vázán svoji nabídkou po
. celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost %ter, s.r.o.® Prvomájov4t~M /33
15300 Prah‘Y~ Radotín

IČO:27 146324/bi Č:CZ2 7146324
Tel íw ‚~~J~jj.TeI.: 257811 813

prokurista společnosti



Stavební společnost Šlehofer i.r.a., PrvoměIcvá 2111 /33, 153 00 Praha 5 - Radce!“

očíslovaných stran:

neočíslovaných stran: 0

stran dohromady: If

V Praze dne 06.03.2014

Stavební SPOltČnO~o(er s.r.o.® Prvomájo/~ 2111/33
153 00 Pr~.fl . Radotín

IČo: 27 1463 21‘DIČcz27 463 ‘4
Tel/fax: 257 ~l 812. Tel.: 257811 813

Mflan‘$‘ada
prokurista spolecnos I

Čestně prohlašuji, že nabídka obsahuje:


