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I Krycí list nabídky

70.000,- Kč

14.700,- Kč

84.700,- Kč

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA as.
Nábřežnĺ 4
15056 Praha5

-15-

Název uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo

Právní forma Akciová společnost

IC

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

47116901

CZ47 116901

ANOPlátce DPH

Komerční banka a.s., Praha 5
Bankovní spojení ‚

Císlo účtu: 19-1583390227/0100

Oprávněný zástupce Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Kontaktní osoba Ing. Mgr. Pavel Dvořák, vedoucí oddělení kanalizací a Čov

Telefonní číslo +420 257 110 308

Faxové číslo

E-mail

Cena za zpracování DUR

Cena za zpracování DSP

±420 257 322 121

dvorakp~vrv.cz

30.000,- Kč

40.000,- Kč

Celková nabídková cena
bez DPH

DPH 21%

Celková nabídková cena
včetně DPH

V 2 1 01 2015

W



op‘s
PLNÁ MOC

)olečnQŠt Vodohospódářšký rozvoj a výstavba ?.s. sesídleni Nábřežhí 4,
Lha 5 Smíčh,ov, lč 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedením

‘Lidem v Praze, oddíl B, vložka 1930,-jednající přédstavénstveťn
‚ tímto « ‚ : .

. zmočňuje

sveho zarrlěstn?nce Ing Jana Cihláře, řaclitele divize 02 spoíečnosti
Vodohospodářský rozvoj a vystavba as ‚ bytem Sevce Matouše 1669/3, 140 00
Prah?4~ ‘, . .. ... . . . . . . ...! ‘

k tomu, aby na zakladě teto pine moci jednal jménem akciové společnosti
Vodohospodařský rozvoj a vystavba a s ve všech zaiežitostech v ramci pracovních
činností Jím řizené divize 02 a činil všechny pravní úkony k tornu potřebne Tato plna
moc zejmena, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzaviraní a podepisovani
Příka?ních smluv, Sňiluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a
pod~pisování sóutěžnlch habíd?k V obchodních soutěžích, k podávání a
podepisování návrhů klientům na vypsání veřejnýc.h soutěží a ria vyhodnocční
výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV aS.

Tatb plná moc heo~ravňuje R prodeji, zatě~ování právy třetích ošob či
prónájmu nemóvitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti .

Vodohospodářský rožvoj a vý~tav.ba a.s.. ‘.

V Praze dne -If .~‘ kĺ9 .

Představenstvo akciové společnbsti Vodohospodářský rozvoj a výstavb? ä.s. :

~?e~$vens‘Wa ; . .

datum nar. 5. září 1946 .

bytem Legerova 1852/26, 120 00 Präha 2

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva .‚

datum nar. 25. srpna 1964 : .

bytem Na Císařce 3222/12, 150 00 Praha 5

1
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Ověření — legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3605—3608/2014———
Ověřuji, že :
Ing. Jiří Valdhans, nar. 28. 3. 1955 . —

bytem Praha 4, K Lesu 965/6,

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.—
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.
V Praze dne_~11.07.2o14 :

. LENKA SVOB
iotářskíp

JUDr. Alenou.
n&tMou V

óvěřeuí :‘~~al~i~ca : . ‚‘ .

Běžné číslo oyěřovaci knihy O/V/3609—3G12/2ď~~~=.
Ověřuji., že ; ———~_“.. ~——.~ .‚—‘

Ing Jz.řa. Fryba, nar 3 5 1959 ‚“
bytem K&aéni&€, Střůhařóv, Slavíkova 1613 .

tuto listinu př~d notářko“ vlástnoručně podepsál.—
Totožnost byla prokázána; z úředního průkazu.
V Praie~,~~j~.7.2o14

Ověření - legalizáce : .

Běžné &íslo ověřovací knihy: O/V/3613—3616/2014,.—--
Ověřuji, že : -~

Ing. Jan Cihlář, nar. 26. 10. 1971
bytem Praha 4, Ševce Matouše 16$913 ‚

tuto listinu před no€ářkou ‘~1astnoručně p depsal.—
z úředhího pr~ca U.

. LENKA$~ ÓD ovA

. 1L&zKovou

Ověření — legalizace : .

Běžné číslo ověřovací knihy: o/V/3618—3621/2014———
Ověřuji, že :
Ing. Jan Plechat≤r, nar. 5. 9. 1946
bytem Praha 2, Legerova 1852/26,~

tuto listinu před notářkou vlastnoru ě ~depsal.—
Totožnost byla prokázána z úřédního flMu.
V Praza..dae : 11.07.2014 J

WKA ~VW~$OVÁ
. not~sk* ~ajefnn1ct\

JUDr. MenoďM3~HÁZK‘~9V0U
nol~ko‘j Praze

vot

LENKA. SVO.
IOt~fik

óvA



II Návrh smlouvy o dílo
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Číslo smlouvy objednatele: Čĺslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen ‚Smlouva“) uzavřená podle ~ 2586 a násl. ve spojení s ~ 2631 s násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Zpracovánĺ projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu dešťové
kanalizace v části ulice Sluneční v délce cca 280 m

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obec Psáry
Sídlo: Pražská 137
IČO: 00241 580 DIČ: CZ00241580
Zastoupený: Milanem Váchou, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

1 .2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16901 DIČ: CZ47116901
Zápis v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1930
Bankovní spojení: Komerčni banka, as., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 19-158339022710100
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Mgr. Pavel Dvořák,

vedoucí oddělení kanalizací a ČOV

(dále jen „Zhotovitel‘)

Výše uvedeni zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov,
společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1
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Číslo smlouvy objednatele: Čislo smlouvy zhotovitele:

Čl. II

Předmět smlouvy

2.1 Zhotovítel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo
spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a v rozsahu pro
vydání stavebního povolení na stavbu nového řadu dešťové kanalizace sloužící pro
odvodnění části ulice Sluneční v délce cca 280 m v Psárech (dále jen „Dílo“).

2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli
Cenu (Jak je definována níže).

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a
kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. Ill

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli
v následujících termínech:

Zahájení plnění: 1. 3. 2015
Dokončení plnění: 1. 6. 2015

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV
Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto
Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 70.000,- Kč
DPH 21% 14.700,- Kč
Celková cena včetně DPH 84.700,- Kč

(dále jen „Cena“).

ČLV

Platební a fakturační podmínky

5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli 10 kalendářních dnů po podpisu předávacího
protokolu plnění Díla‘ pokud v této době neobdržel od Objednatele požadavek na
opravu vad a nedodělků bránicích jeho využitelnosti.

5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využiti Díla při kontrole provedené
Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10%
z celkové ceny Díla bez DPH.
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Čisto smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého
peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování
není započítáno ve lhůtě splatností.

5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.
v platném znění.

Čl. Vl

Smluvní pokuty

6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok
z prodleni ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plněni dle této Smlouvy má Objednatel právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje,
povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby
odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je
povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně
své námitky.

Čl. VII

Vlastnické právo

7.1 Vlastnické právo k předmětu Dila nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

7.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této
Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci,
která je předmětem Díla.

Čl. VIII

Předání a převzetí díla

8.1 O předání provedeného Dila Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i
případné výhrady Objednatele.

8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho
provedením.

3
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

Či. ix
Povinnosti zhotovitele

9.1 Zhotovitel je povinen provést Dilo v souladu s touto Smlouvou.

9.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a
na vyžádáni Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat
Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

9.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

ČLX
Povinnosti objednatele

10.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

10.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedeni
Díla dle této Smlouvy.

Čl. Xl
Závěrečná ustanovení

11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

11.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, Po dvou exemplářích pro
každou ze smluvních stran.

11.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob,
které předsmluvní ujednání učinily.

11.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavíráni této Smlouvy, jsou považovány
za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je
použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastni. Poruší-li některá strana tuto
povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

11.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu 5 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoniku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění
podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

11.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a
svobodné vůle, na dukaz čehož připojují své podpisy.

V Psárech dne V Praze dne 21. 01 2015

Za objednatele

KV
i~4S

Za ele

Vo.

ROZVOJ A VÝSTAVBA
Nábřežn 4
15056 Praha5

-15-
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle ~ 1258 násled. zákona Č. 137/2006 Sb., a veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.11.2014

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1.2. Právní forma
Akciová společnost
1.3. 61db
Nábřežní 9014
15000 Praha
Česká republika
1.4. Ičo
47116901

1.5. Statutární orgán

‚Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jan Plechatý předseda představenstva

Ing. Šárka Bálšúnkovó mlstopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlář čien představenstva
Ing. Jiří Fiýba člen představenstva

Ing. Jiřl Valdhans člen představenstva

Způsob a rozsah jednání
Za společnost jednají a k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis
předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva.

1.6. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a příjmení Právní titul jednání jménem nebo za Způsob a rozsah Datum platnosti
~ osoby dodavatele jednání do
jJiří Valdhans prokurista

2. základní kvalilikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro mlstní rozvoj v souladu a ustanovením g 53 odst. 3 zákona, že:

~ 53 odst. I písm. 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 úplatkářstvi, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenstvl na takovém trestném
Činu, nebo došlo k zahlazení odsouzen‘ za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární órgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárnlho
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splfíovatjak tato právnická osoba, tak

zakázkách

ji
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Obory Datum Datum
Název dokladu Vystavil Předmět podnikání činnosti vystavení platnosti

Výpis z živnostenského Městská Část Poskytování služeb v oblasti 04.08.2008
rejstříku Praha 5 bezpečnostI a ochrany zdraví pIl práci

Wroba, obchod a služby neuvedené V Viz, poznámka 22.10.2008Výpis z živnostenského Městská Část přílohách I až 3 živnostenského . 1 za tabulkou
rejstříku Praha 5 zákona

žIvnostenský list ČJ. Obvodní úřad V Automatizované zpracováni dat 11.01.2003
žOI30I93ÍPÍKaR Praze 5

činnost ekonomických a
Živnostenský list ČJ. Obvodní úřad v organizačních poradcův InvestIční 11.01 .2003
ŽO/34/93/PMaR Praze 5 výstavbě

živnostenský list Č.]. Obvodní úřad v Inženýrská činnost V Investiční 11.01 .2003
ž0126/93IPIKaR Praze 5 výstavbě

ŽN,iostenský list ČJ. Obvodní úřad v Koupě zboží za účelem jeho dalšího 11.01.2003
ŽO!33/93ÍPIKaR Praze 5 prodeje a prodej

Živnostenský list Čj. Obvodní úřad v Poradenská činnost ve vodním 11.01 .2003
ŽOI27ÍS3IPIKaR. Praze 5 hospodářství

Pořádáni odborných kurzů, školení a
Živnostenský list Městská Část jiných ~děIávacich akci včetně 28.01.2003
310005.026402003 Praha 5 lektorské činnosti

živnostenský list Městská část Pořádáni výstav, veletrhů, přehlídek a 28.07.2003
310005-026392003 Praha 5 obdobných akci

Obvodní úřadŽivnostenský list Městské části Poskytovaní služeb v oblasti zadáváni 15.08.2000
zakázek310005-024452000 Praha 5

Živnostenský list Městská Část Posuzování vliv(j na životní prostředí 12.08.2003
310005-027732003 Praha 5

Obvodní úřadŽivnostenský list Městské Části Projektová činnost ve výstavbě 14.01.1997
310005-0504393 Praha 5

Živnostenský list Městská část Prováděni staveb, jejich změn 3 17.09.2001
310005-027692001 Praha 5 odstraňováni

Živnostenský Ust čj, Obvodní úřad V Provoz vodohospodářských zařízeni 11,01.2003
ž01291$31PfKaR Praze 5

Živnostenský list č.j. Obvodní úřad V Realitní Činnost 11.01.2003
ŽO/3II93IPIKaR Praze 5

Obvodní úřadživnostensky list Čj. Městské Části Výkon zeměměřických čInnosti 26.05.1995
žoii lOlI9SIPIOb Praha 5

Zpracování rnanlpulačních aŽivnostenský list Čj. Obvodní úřad V provozních řádú ve vodním 11.01.2003
ŽO128I93IPn‘ZaR Praze 5 hospodářství

Pozn. I
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské Činnosti
Poradenská a konzultační Činnost, zpracování odborných studií a posudků
Poskytování software, poradenství v oblasti Informačních technologií, zpracování dat, hostirtgové a
související činnosti a webové portály
Poskytování technických služeb
Projektování pozemkových úprav
Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádáni kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, prehlídek, prodejnlch a obdobných akcí
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
Služby v oblasti administrativni správy a služby organizačně hospodářské povahy
Velkoobchod a maloobchod
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem V 3462/2014, že tato listina, kte‘rá vznikla
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické
podobě.

Ověřující osoba: Novotná Ilona

V Praze dne 19.11.2014

Podpis ;

ILONA NO‘ OT
notáľskň tao nbc

pověře
JUD:. Alenou PROC Az ou

uotéfkau v Praze

_____ ‚1ě~


