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

NABÍDKA:

PSÁRY - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A KOMUNIKACE
V ULICÍCH VE SVAHU, POD STRÁŽÍ A VE STRÁŽI

IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324
Bankovní spojení:GEMB as.
Číslo účtu: 1678O0l65l~O0

Prvomájová 2111133
15300 Praha 5—Radotín

Tel.: 257811813
Fax: 257811812
Mob: 608 310 685

775 707 612, 777 602 221

E-mail: slehofer@slehofer.eu
~w.sleholer.eu

Společnost je registrována vOR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 143091
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Název:

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

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Právní forma:

Sídlo:

DIČ:

Tel.:

Fax.:

Email:

Bankovní spojeni:

Spisová značka:

společnost s ručením omezeným

Prvomájová 2111133, 15300 Praha 5

27146324

CZ271 46324

+420 257 811 813

+420 257811 812

slehofer@sIehofer.eu

GEMB, a.s., Praha 2, Karlovo náměstí

16780016510600

vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 143091

V Praze dne 15.09.2014

Stavební společnost choler, srn.® PrvomáJ~,y ‘ .

15300 Pra - Rado in
IČO:2714632 DIČ Cz 46324
Teljfay:2578 8125e1 257811 813

Milan Bada
prokurista společnosti



Stavebnl společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33. 15300 Praho 5 - Padotln

III. DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

. Základní kvaliflkačnĺ předpoklady
— Čestné prohlášení

. Profesní kvalifikační předpoklady
— Výpis z obchodního rejstřiku
— 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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: P ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Prohlašuji, že níže uvedený uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že:

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 kvalit]kační 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
kvalWkační 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 předpisu40) .

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 nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,

e) není v likvidaci, ‚

fl nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy Ceské republiky ani orgánů Celní správy Ceské
republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém
má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky, který 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 sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,

Strana J (celkem 2) .



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,

I) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ~M písm. d) požadováno
prokázání 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 a
k) nedostal v posledních 3 letech pravomocně uloženou pokutu za umožnění výkonu nelegální

práce podle zvláštního právního předpisu

V Praze dne 15.09.2014

Stavební společnost Š e ss.o

® Prvomájová15300 Prah ‚- Rado‘
1ČO:27I46324 IČ.CZ271 6324
TeI./fa~2578 812,TcI,:257 81183

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.,
Milan Bada

prokurista společnosti
osoba oprávněná jednat za dodavatele

Strana2 (celkem 2)
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Tento ~pis obchodnflio reJstWtIcu elektronicky podepsal ‘MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE lič cons66o)“ dne 4.92014v 13:05:44.
~

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091

Datum zápisu: 10. května 2004
Spisová značka: C 143091 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
~

ldentif,kacn, cislo: 271 46 324
: Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět provádění staveb, jejich změn a odsti~ňování

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

Statutární orgán: jednatel:
František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964
Praha 4- Krč, Milevská 1105i22, 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: Každý z jednatelů jedná za společnoit samostatně.
Prokura: Milan Bada, dat. nar. 4. května 1974

Jílové u Prahy - Kabáty č. ev, 149, Psč 254 01
Společníci: František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964

Praha 4- Krč, Milevská 1105/22, PSC 14000
Vklad: 1600000,00
Splaceno: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
Obchodní podíl: 80%
Mgr. VERONIKA HAJNOVIčQvÁ SMETANOVÁ, dat. nar. 7.
července 1970
Cejsice 4, 385 01 Vimperk
Vklad: 400000,00
Splaceno: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
Obchodní podíl: 20%

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč -

)Statní Rozhodnutím jedineho akcionaře notarským zápisem NZ 213i2008
kutečnosti: došlo ke změně právní formy z akciové společenostj na společnost

[ s ručením omezeným. .

~J3 platné ke dni: 04.09.2014 06:00 1/2

podnikání:

I:

Y



oddíl C, vložka 143091

Počet členů statutárního orgánu: 2
-.--Obchodni korporace se podndila zakonu jako celku postupem

podle ~ 777 odst. 5 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech.

. . . ... Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Údaje plamě ke dní: 04.09.2014 06:00 2/2

V
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Veřejný rejstřík - výpisy platných

.g~ %Ověřuji pod pořadovým číslem 28/2014, že tato listina, která v
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elekt hi~~“ ~
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně sM~duie~Y
s obsabem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektroničkV
podobě. .

Ověřující osoba: ČcřovsM Ilona

V Praze 16dne 04.09.2014 ...

Podpis .

I
4

‘9



VW • ~ Wr . W~•ypis z verejne easti civnostenského reJstrHui

Výroba, obchod a služby neuvedeně v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Provozování vodovodů a kanalizaci a úprava a rozvod vody

áís odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební Činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem i půjčováni věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studii a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracováni technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, ‘nediálnízastoupeůí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

~$znam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

narozeni:: Bydliště:

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová
0 7. 0 7. 1970
Přeštická 1094/8, 102 00, Praha - Hoshvař

r
Platnost k 04.09.2014 13:07:12

Obchodní firma: Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

L

Sídlo: Prvomájová cv. Č. 2111, 153 00, Praha - Radotín
Identifikační Číslo: 27146324
Statutární orgán nebojeho členové:

• Jméno a příjmení: Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová
Jméno a přijmeni: František šlehofer

Živnostenské oprávnění a i

Druh živnosti:
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Ohlašovací vázaná
10.05.2004

František Šlehofer

Vznik oprávněni:
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
Odpovědný Zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikáni:
Obory Činnosti:

L Druh živnosti:
Vznik oprávněni:

Ohlašovací volná
10.05.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný Zástupce:

Jméno a příjmení: František Šlehofer

—1
ZVW 2.5 WEB 0040032



Jméno a příjmení: František Šlehofer

Datum narozeni: 07.05.1964
Občanství; Česká republika
Bydliště: Milevská 1105/22, 140 00, Praha - Krč .

Úřad příslušný podle ~7 I odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 16

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

-2- ZVW2.SWEBQQ4Q,t32
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Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 1512014, že tato listina, která vzniJ7~“
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy Z e1ektron~
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoti~u ~
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektroniČk~J
podobě.

Ověřující osoba: Čeřovská Ilona

V Praze 16 dne 04.09.2014

ľ ~2f~Podpis L

Ď



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

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE ~5O, ODST. 1), PÍSM. c)

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je ekonomicky a finančně
způsobilá splnit veřejnou zakázku s názvem: „Psáry — dešt‘ová kanalizace a komunikace v ulicích
Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“.

V Praze dne 15.09.2014

Stavební společnost ehofer, sr.
6 Prvomájov ) 315300 Pr -Rado in
lČO:271463‘ DKCZ27146324
TeL fax2 257 II 812.TeI. 257 811 813

Milan Bada
proku~sta společnosti



Stavební společnost Šlehofer eso., Prvomůjová 2111/33, 153 00 Praha 5 Radotin

A
S 3027

ITO

Q—PT

I SEZNAM STAVEBNICH PRACI PROVEDENÝCH DODAVATELEM

Název stavby Investor I Kontaktní osoba I Telefon ICena bez DPH

Frězováni a pokládka živice, pokládka dlažby TERMONTA Praha as. Michal Vlček 737252925 7 000 00000 Kč
Dlaždičské práce, oprava komunikaci TSK hl.m.Prahy Bc. Michal Nekolný 724120917 6 754 854,00 Kč
Zhotoveni zpevněných ploch ze zámkové dlažby NOVERA a.r.o. Ing. Jiří 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
Vybudování cyklostezky HORTIJS s.r.o. Radek Kraus 774202282 3 227 520,00 Kč
Vybudováni c)ldostezky 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 komunikací PROMINECON p. Rosenberg 606915772 10 450 000,00 Kč
Opray mistnich a účelových komunikaci Obec Kovářov p. Hroch 382594218 10 650 000,00 Kč
Výstavba komunikaci a parkovacích 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 komunikaci Agapark Česuice Unistav as. p. Jiřik 605200158 1 469 957,00 Kč
Oprava parkovišť prodejen OB‘ OB‘ 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 komunikaci a chodníků Mirotice Obec Mirotice p. Brunclík 723919509 2 333 91 5,00 Kč

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., splňuje technický kvalifikační předpoklad a čestně prohlašuji, že údaje v seznamu provedených stavebních prací jsou
pravdivě. Staveb“‘ ~poIcČqo~~ chafer, s.r.o

V Praze dne 15.09.2014 153 00® Prvomój0 ‚

Mdan Bada IČO:27I46~q DIČ:CZ27l463
prokurista společnJ~l /fax: 25?‘SI 1812, Tel.: 257 Sl I S



TERMONTA PRAHA o.s.

TERMONTA PRAHA, as., Třebbhostická 46/11, 10000 Praha 10

VY~JZUJE: Vlček
! TEL :266 752 550

FAX :266752502

Kontaktní osoba: Mícha! Vlček
tel.: +420 737 252 925
email: rnichal.vlcek~nermontacz

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5

Předmět díla:
Místo stavby:
Cena díla:
Termín realizace:

Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby
Praha - Holešovice
7mil. Kč
2013

Firma TERMONTA Praha a.s. osvědčuje kvalitu prováděných prací v oblasti pokl~dka dlažby. Práce
byly provedeny odborně a řádně.

Tel.: 266 752 501
Fax: 266 752 502
E-mail: tem~onta@termontaptascz

Ičo: 47116234
DIČ: CZ471 16234
zaps. u rs. v Praze pod sp. Zn. B 1846

Bankovní spojení:
KB pobočka Praha 10
č.ů.: 19507-071/0100

E-MAIL: michal.vlcek@temonia.cz
pATUM: 15.7.2014

Věc: PROHLÁŠENi O PROVEDENÉ ZAKÁZCE

Objednatel: TERMONTA Praha a.s.
Třebohostická 46/11
10000 Praha 10
IČ: 47116234

S pozdravem

Michal Vlček
Obchodní ředitel

HA o.~.
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f RÁL-_~JL Technická správa ~o~unjkaeí hlavního města Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Osvědčení objednatele

Název stavby: „Oprava komunikací — bčžná údržba“

Místo plnění: Praha 6, Praha 7, Praha 4, Praha 9

Investor: Hlavní město Praha, sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1, iČo: 00064581

Objednatel: 18K hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha I
Vedoucí oblastních správ

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

Firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., v rámci stavby prováděla tyto práce:

Oprava výtluků a propadů vozovek a chodníků
Veškeré asfaltérské práce a technologie s nimi související
Dlaždičské práce a technologie s nimi související

Celkové konečné náklady na provedení díla bez DPH:

2007- 2011 6.754.854,-Kč bez DPH z toho podíl prací provedený vlastními kapacitami: 100 %

Termíny provádění a náklady jednotlivých zakázek:

2007 848.083,- Kč bez DPH

2008 492.697,- Kč bez DPH

2009 949.793,- Kč bez DPH

2010 2.951.709,- Kč bez DPH

2011 1.512.572,- Kč bez DPH

Ĺ ___
Technická správa komunikaci hLm:Prahy byla zřízena dne 29.6.1989 usnesením plenárníhd zasedání NYP Č.13115/P ke~~S~89.

1čMR1‘1Q7 .flflrrnn~
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: Hodnocení kvality díla: .

stavby byly dokončeny v požadovém termínu. S tímto zhotovitelem máme dobré zkušenosti. Stavební
.‘ práce byly provedeny řádně a odborně. Kvalita díla byla velmi dobrá.

Toto osvědčení objednatele se vydává na žádost firmy Stavební spotečnost šlehofer,s.r.o. pro účast ve
výběrových řízeních.

V Praze 13.2.2012 ‚ . . ‚!
Jméno, funkce, podpis a razítko:

Bc.Michal Nekolný
Řídící správní tec ik K hl.m.Prahy

;. .

A‘
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REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme timto, že Stavební spdečnost šlehofcr s r o
sealizoValapranaší spotoČnostv roca20i 0, náslo4UJlct stavební a-montážní price

- Čov Psáry - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živice, včetně
podkladních vrstev, v rozsahu 1426m2, finančního plnění ve vyšI
1 928 27O,-KČ+DPH. .. .: .

- vodo~n‘ Jirča
podkladr
1~11---..

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jiří Pýcha
Telefonní spojení: 602314378

?\01TR4 spoL s r.o.
...aku~n‘ l127/G

~Li~aca~~42.Jasenjce U Prahy

FM~41 Wi 1~i

žádného

Objednatel Zhotovitel

Í.
NOVERA spol. s
Nákupnf 1127!G
252 42 Jesenice u Prahy

iČo: 26119374
DIČ: CZ261 19374

Telifax:241 930 014
e-mail:stavebni@rwvera.cz
http:/t~w.novei-a.cz

I

Mš Jesenice zhótovenízpevněných pioth že.
podkladnich vrstev, v rozsahu 500m2
509:840,. KČ+ DPH.

včetně

:ně

!
Wi,

á ~.~~:~užil
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ÝPtá~e tyly prováděný dÍepiatných..norema předpIsá,.veveimi dobré kvalĺtó,
smluvnl termín výstavby byl dodržen
Zhotovitel veškeré stavební pl4ce prováděl vlastni kapacitou a nevyužil žádného
~Súbdodá~átejÉ.

(itaktní osoba :obhdnate!a~. Ing,JiřiPýcba
lolefoflníspcjení: 602314378

.
‚~( (t3

t~‘~

~4i ~i 141

MOVERp~ spol sro.
psaly55
26244 Praha západ
f~flča‘~:
~MOVERA spol. s r o

1127/G
26242 ‚lásenice u Prahy

ičO:26119‘374.
oiě: C226119374

feiMxäAl ~‘‘

emaR sIavebn,@novera~z

‘, ~ : ‘~

..

~

REFEŘENtE a QŠVĚDČtNI
L . ‘.

tWa ie!eU~it Že“Sta~‘bnIspóieČnóst:Šiehflrsj‘o, ‚ . .

~naI ~iIa pm fl$I spOleČnoStv~roce..‘*Ofl fláSkN UJICI stavební á.n‘ontámníptáfl;

aacr kov zho‘:tosení;pev Ó ~f‘ loch srnk4vé dI$~ VČetn~.
pcdkladnlch vrstev, v rozsahu 1403,21m2, finančního plnění ve vyši
1 402 000,- KČ~ DPH

/9‘•



Na základě dobrých zkušeností se zhotovitelem,, stavebnx společnost šlekofer, S ľ O
osvědčqjeme kvalitu pmváděnych prací v oblasti asfalt&kych dodavek na naši stavbě
v rocé 2012 Akče;,b!ýbúdoyání cyklošteikyPÝůhonickýpatk - Osnice“. .

Celkové plnění dodávanýchprací bylo ve výši 5158.323 ‚- kČ + DPH.

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů,ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených
termínech.
Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: Radek Kraus
Telefonní kontakt :774 202 282

HORTUS s.r‘O.
školní 430 (?)

CZ—252 43 Průhonice
~O5

Objednatel

Věc: Referencc,osvčdčení kvality prováděných prací

Zhotovitel

-Ý
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HORT(j~ s.r‘o.
školní 430 (7)

CZ—252 43 Průhonjce
IC 23546105

6105

~~:~:‘;~:«~
.)

Věc: Reference,osvědčení kvality prováděných prací

Na základě dobrych zkušenosti se zhotovitelem „ stavební společnost šlehofer, s r O

osvědčujeme kvahtu prcvaděných praci v oblasti asfaltérských dodávek na naši stavbě
v roce 2012 Akce;,VyudodnícykIostezkyPthonidýpark-ŮSáice‘~

Celkové plnění dodávaných prací bylo ve výši 3.227320,- kČ + DPH.

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů,ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených
termínecK .

Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: Radek Kraus
Telefonní kontakt :774 202 282

Objednatel Zhotovitel
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leafI~ce a ‘«irMa budov, rannípkůcg konnmh%ace, áflba zeleně

Prah~ 10 korimnl IO4ySČ ioi 90
provozovno Praha 1‘) UVozóvny 59016 PSČIO*56

~!kt!d4pmveden4prAcinanci.nuhk lesní cesta v šoce 2010

s~r.o. . ‚ .

Tyto práce byly provedeny dle hay,nonograinu bez závad a nedodělku v požadovaném
term1nu~ dle projektové dokumemace (podkladni vrstvy včetně ž‘vsčnych povrchu)
vdělce 2 kmvcálkové hódflotě4 280466bez DPH . .

Stavební společnost ŠLEHOFER s;r.o. tůto akci provedla kvalitně a Zkrátila termín o 14 dní.
Provedené zkoušky soUvrství splňovaly hodnoty CN.

Ladislav Melichar
Mobil : 602 245 255
e.maiI : wikoservisc~seznamcz . .

/ a

It: 25il71S.~lč: 0225i17114

!“
Bankovní spojeni: KaPrahalODIČ : cŽ26117114 čIsIo Účtu: 369632022710100

Obchodní reJstřik: MS Praha oddíl C, vložka 6111$

.. ..~.. ‘. . .

Provedení akce prováděla pro ta WIKO servié.s.r.o. firma stavební společnost:ŠLEHOFER

V Praze dne 10.01.2012

Í.

L



Pod Leseih.109
252 67 tuchoměřice

Kncelář K Ř~poiyjÚu S
1S5 OWflaha5
~• těL/fá~;‘ ‘• .

: :23‘Ít~2

Cena díla včetně DPH:

Luboš tomek
TeL; 602 229 114, cbic.sro~vo1ny.cz

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

rok 2010

: Zhodnocení provedených prací: práce byly provedeny odborně a řádně

C, s.r.o
od Lesem 10

‘ 2 67 Tuchoměř e
x: 235 5152 2

ICO;4 55 1Č 5164?
e-mal . Ic. olu CZ

Zástupce objednatele
Razítko a podpis

; CKIC,s.i~o~

erne, ssa : r~kóňstrukce
‚ a.výštavba
‘kornuňikaci

SfdÍďflrmy: PóďL~éi‘~ 1$,..
‚ ‘ 25,2 67TutboměHce

‘ chič.šMc~vófny.cz
•pdbiF7i4‘Ó69‘649

.Osvedčenio řád‘Íéifl.~i~Óvtdá:tSta~tby

Předínětsínlouvy:

Název stavby: Koniunikace MČ Praha 22
Komunikace Rajek— Pted Oborou, PodYřeliradou, Předpolní,
NN3709, Koloděje, V Pitkovičkách, Zanipionová

oprava a %~ýštavba komůi~iksĺ

Objednatel: CHIC, s.r.o.

Kontaktáí osoba:

Zhotovitel:

Termín realizace:

10,680 mi.KČ

Místo pro vlastní záznamy objednatele:

Lviz zhodnocení

Praze dne 10.2.2011

L: Zápis v obchádnim rejstřlku v Praze,oddfl C, vložka 24386 iČO: 49551647 olČ; CZ49551647
Bankovní spojeni: GEMU as. Praha, ČIsIo úČtu: 190620750410600



Kontaktní osoba:

V Praze dne 15.3.2012

Miloš Rosenberg, tel. 606 915 772

PROMI?I‘E
PROMIHECO CZ i.S.
REVOIUČflI 25/767,110 oo Praha 103

PROMINECON Cz 3.5.

RevoluČní 25/767. 11000 Praha 1
teL: +420 221 664 101, 111. fax: +420 224 826 266. e.malt: prornifleC0fl@pr0mifleC0fl.CZ, V~V~‘J.pmmineC0fl.CZ
iČ: 25110977. DIČ: CZ25110977, bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s~ Č. Ú.: 5250221028(2700
společnost žapŠan~ v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 4561

. . •~:~--~ •--

PROMINECON

OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tunto, že stavební ~rma STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠLEUOFER s r a
realizovala pro PROM]NECON ČZa s. se sidlem Revoluěm 25/767, PRAHA 1 v roce 2011
stavební práce — oprava-a-Ýýstavba komunik:ací v objemu 1-0 450 tis. KČ bez DPH.

Potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny-v sóuladu -s platnými předpisy, odpovídaly
technickým pož~dävkŮĎi a byly provedeny řádně, odborně, ve vysoké kvalitě a v pož~tdóvaných
terntíněcb..

„
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tel,: ~&594 218 IČo\a49 777
fat 382594486 Čs a.s. Písek 641~3~349/Ó$OO
e-mail: oukovaxov@volnv.ez wwW.k9~‘aroy.cz

V KóvIř~iVě 10.1 2013
W

Vč : kcferéúce

Obec Kovářov potvrzůje,že Stavehiňspóle&iost šlehofer s.r.o. zÁobdobí2012 próvedla prát~
na opraváčh místnfch.a účelových kginn‘ cíčh v hodnotě 1.O.65O.OOO~- KČ be±DPIL.
Kvaiitaprovedené ptáce.je velmi vysóká a podle smlůvje garance (záruka) poskýhwaná na
délku 60 měsícŮ za provedenou práci. . . .
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Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

Registrační číslo
1419-13-01
pro společnost:

Stavební společnost Slehofer, ss.o.
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 Í lSd 9001 :2008

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.
Společnost je certifikována od prosince 2003.
Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

Certifikovaná společnost podléhá pravidelné kontrole cartiflkačniho orgánu. Každá změna
ve společnosti, týkajíc! se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schválen! certifikačnim orgánem.
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porujeni shody s normou,
na základě které byl vystaven.

S 3027
CerUfikačni orgán 6, 3027

cERT-Aco,
Huťská 275/3,27201 Kladno


