
a

e

S~vebt~ ~poIeCr‘ost blznnr sto« Pruoinwova ~ii ‚ a3 ůú ~qahs ~ - Tiaoo~n

Obecní úřad Psáry

— 8 -04- 2015

Ou- .&W
[~JLOHy: POČET LISTŮ:

NABÍD :

PSÁRY - REKONSTRUKCE KO U IKACE Ú ‘A
DOL Í JIRČ Y - REKO S RU C ČÁSTI

KOUIKAC SL

iČ& 27146324 Prvo‘M)y‘á2111/33 Td: 257 811 813
Ct C227146324 153 00 Praha 5— R~Q~n Fa 257811812
Bar~ovaI spojenl:GEMO as. P.tb~ 6~ 310 685
ČlsIo Gálu: 167~l6álO600 775707512, 777 602 221

E-mat swiofa*IshoWeu

Spcieěnofl re~sttvána vOR vedeném M6sl~cým soudem v Praze, aid ii C vC&a 143091



~tovebni společnost Š!shofsr i.r.a., Prwmájová 2111/38, 153 00 Pr~ha 5- Aedotln

I. OBSAH NABÍDKY

I. Obsah nabídky .

II. Základní údaje o uchazeči
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Stavabnl cpolo&,oat Šlahofer a~r.o., Prvomájová 2111/33, 16300 Praha 5- ~ado~n

. ii. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI

Název; Stavební společnost Šlchofer s.r.o

Právní forma:

Sídlo:

iČ:

DIC:

Tel.:

Fax.:

Email:

Bankovní spojení:

Spisová značka:.

společnost s ručením omezeným

Prvomájová 2111133, 15300 Praha 5

27146324

CZ 271 46324

+420 257 811 8i3

+420257811812

slehofer@slehofer.eu

GEMB, a.s., Praha 2, Karlovo náměstí

16780018510600

vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 143091

V Praze dne 07.04.2015
eavS~U ~fll~t~&d ~1eIíáf ~te
@ n~ů~vflK‘ 3I 5~ ŮŮ Pn1~~‘-
IčO~27146324 &ttCflVi*S24
TeL jk.x: 25781 W

pro kwista společnosd
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Szm,abnrnpoletnostšlehotcrsp.a.. Prvornějogd 2111J33, l5SODProha 5-Hadatln

In. DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

. Základní kvalifikační předpoklady
— Čestné prohlášeni

. Profesní kvalifikační předpoklady
— Výpis z obchodního rejstříku

Výpis ze živnostenského rejstflku

. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
— Čestné prohlášeni

. 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 lBS OHSAS 18001:2007

‚.



ČESTNÉ PROHLÁŠENI
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, podplaceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde a přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzeni za spáchání takového trestného činu; jde-li a
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 pismene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základnl kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k územ! České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikán! či
bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto pádmínku 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 jaktato 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
pismene 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 podnikáni 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 řízeni, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zwšen proto, že
majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,

e) není v likvidaci, ‚.

?) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy Ceské republiky ani orgánů Celní správy Ceské
republiky ani v evidenci dani, 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 sidla, místa
podnikáni či bydliště dodavatele. ‚

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní
poliUku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele, ‘ .

StranaI(celkem2)



h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceskě republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,

I) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ~54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosU 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,

fl 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

VPraze dne 0704)2015

st~~í 1eéno~t ~ rife; sto.

®
tco~≥7~4&‘24/b!Č~a22I46324

2~S~ ~tl s~2~Td: 25‘ SIt ki3

Stavebni společnost Šlehofer s.r.o«
Milan Bade

prokurista společnosU
osoba opráwiěná jednat za dodavatele

S&ana2 (celkern 2)



podepsa‘ M#StSKt SCUD V PŘA!S pČ 0021566Cr dne 12S2015 vOtflSS,

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091

10. května 2004
C 143091 vedená u M~stského soudu v Praze
Stavební společnost Šlehofer, ss‘o.
Praha 5 - Radotín, Prvomájová Č.ev. 2111, Psč 15300
271 46 324

__________________ Společnost s ručením ómezeným

provádění staveb, jejich změn a odstra?iování
výroba, obchod a služby neuvedené vpřilohách 1 až 3 živnostehskěho zákona

Statutární orgán:
jednatel:

FRANTIŠEK ŠLEHOFER, dat nar. 7. května 1964
Praha 4 KrČ, Milevská 1105í22, Psč 14000
Den vzniku funkce: B. ľíjna 2008

jednatel:
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová1 dat, nar. 7. července 1970
Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094/8, Psč 10200
Den vzniku funkce: 3. února 2010

Způsob Jednání: Každý ~ jednatelů jedná za společnost samostatně.
Prokura:

. MILAN RADA, dat. nar. 4. května 1974
‘Jílové u Prahy - Kabásy Č.ev. 149, ~sČ 25401

Společníci:
Společník: FRANTIŠEK ŠLEHOFER, dat nar. 7. května 1964

Praha 4 - KrČ, Milevská 1105/22, PSČ 14000

Vklad: 1 600 000,- KČ
Splaceno: 100% .

Obchodní podíl: 80%
Druh podílu: základní

~ Kmenový list: nebyl vydán
Společník: Mgr. VERONIKA HAJNOVIČOVÁ SMEtANOVÁ, dat. nar. 7. Července 1970

cejsice 4, 385 01 Vimperk

Vklad: 400 000,‘ KČ
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 20%
Druh podílu: základní

. Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

‘Isu:
Spisová značka:
Obchodní firma:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní fonna
Předmět podnikáni:

údaje platňé ke dnI; 12. března 2015 04:51 212



oddíl C, vložka 143091

J Rozhodnutím jediného akcionáře notářským zápisem NZ 21312008 došlo ke
( změně právní formy z akciovéspolečenosti na společnost s ručením

omezeným. .

Počet Členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ~ 777 odst.
5 zákona Č. 9012012 Sb., a obchodních společnostech a družstvech.

Údaje plamě ke dni: 12. března 2015 04:51 212



Veřejný rejstHk

Ověřuji pod pořadovým číslem 105128.910989 • že tato listina, která
vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů.
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

Praha 512

Podpis

dne 12.03.2015 v 08:22

Razítko:

Plačková Martína



Stavebnl společnost šlcbofcr, szo.
Prvomájová ev, Č. 2111, 153 00, Praha - Radotín

IdentiEkaČní číslo osoby: 27146324

Jméno a pfjjmení:
Jméno a příjmení:

Živnosteiáské oprávněníčl

Mgn Veronika Hzjno‘Ičová Smetanovi
František šlehofer

Předmět podnikáni: Provádění staveb, jejich změt a odstraňováni
Druh živnosti:
Vznik oprávněni:

Ohlašovací vázaní
10.05.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

• Jméno apř(jrneni:

živnostensW oprávněnič2

Předmět podnikáni:
Oboiy činnosti:

Druh živnosti:
Vznik oprávnění:

František Šlehofer

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnlctfl rybnikářství, lesnictví a myslivost
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Provozováni vodovodŮ a kanalizaci a úprava a rozvod vody

aklódánis odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby .

ReÁlihii činnost, správa a údržba nemovitosti
Pronájem a půjčováni věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných stadií a posudků
Proj ektování pozemkových úprav
Příprava a »pracováni technických návrhů, graiické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Provozováni tělovýchovných a sportovních zařízení a organizováni sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Ohlašovací volná
10.05,2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a přgmeni: František Šleboter

. V . ‚ Vr ‚V. ‚ .4 Vtis z verejne cash Zivnostenskeho rejstriku
Platnostk 12.03.2015 08:24:01 .

Sídlo:

S&stutárni orgán nebo jeho členové:

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Mgs~ Veronika l{ajnovičová Smetanová
Datumnarozeni: 07.07.1970

Jméno a příjmení: František šlehokr
DstuLn narození: 074)5.1964
Občanství: Česká republika

ZVWZ.6 WEB 0341/03Z



Úřad přfslušný podle *71 odsL2 živnostenského zákona; Úřad městsk~ části Praba 16

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
F vživuostenskémr~jsjřjku.

-2- ZVW2.6WE900431032



živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadov~m číslem 105129_010990 • že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

Praha 512

Podpis .‘ ~Y ľ
Pločková Martina

dne 12.0&2015 V 02:25

Raiítko:



Stavebny spo;ecnoQt šienoror tra,. Prvomsjova 2111/33, 1 b3 OD Proti« ~ - Radotín

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE ~5O, ODST. 1), PÍSM. c) 1
Čestně prohlašuji, že naše ~rma Stavebni společnost Šlehofer s.r.o. je ekonomicky a finančně

způsobilá splnit veřejnou zakázku s názvem: »Psáry — rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní
Jirčany — rekonstrukce části komunikace Slepá“.

Sve‘~iI ~~i~ist S1~ tet, s
Prvc‘nu~j&V~2

~S3 OO Prs.ít~ 5 a utíti
IčO:27146324 CZ2?i4~324
TeLjfat2Sl8il 2,IU:2578fl ES

Milan Bada
prokuňsta společnosti

V Praze dne 07.04.2015

/



&avebnl spoIet~iast S~oho1er arc., Pi~nmájofl 2111,33, 153 00 ikona 5. NaDotuj

I SEZNAM STAVEBNICH PRAC1 PROVEDENÝCH DODAVATELEM

Stave3uU ~poie~iwst Sic te; ss.o.® Pivomó3ová~ ‘3
l53tiOPraha I otín

IčQ:21146324 iĎCZ27146L
‘Rijtc 257$ l2~11~1.: 257811 313

Název stavby I Investor I Kontaktní osoba I Telefon Icena bez DPH

Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby TERMONTA Praha as. Michal Vlček 737252925 7 000 000,00 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 aro. Ing. Jiři Pýcha 602314378 1 928 270,00 KČ
Jesenice Mladíkov - zhotoveni zpevněných ploch ze zámkové dlažby NOVERA aro. Ing. JIN Pýcha 602314378 1 402 000,00 KČ
Vybudovánĺ cyklostezky HORTIJS s.r.o. Radek Kraus 774202282 3 227 520,00 Kč
Vybudování cyklostezky HORTIJS s.r.o. Radok Kraus 774202282 5 158 323,00 Kč
Dubá lesni cesta WiKO - servis s.r.o. Ladislav Molichar 602245255 4 280 468,00 KČ
Komunikace Hájek - Před Oborou, Pod Přehradou, P(edpolnl, NN3709,
Koloděje, V Pltkovičkách, Žampionová CHIC s,ro. Luboš Tomek 602229114 10 680 000,00 Kč
Opm~ a výstavba komunikaci . . PROMINECON p. Rosenberg 606915712 10 450 000,00 Kč
Opra~‘ mlstnich 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 Lany Pražský Hrad p. Sedláček 502613546 4 585 455,00 KČ
Výstavba komunikaci Agapark ČesHice Unistav as. p. Jiřlk 605200158 1 469 967,00 Kč
Oprava parkovišť prodejen OBI OBI ČR . p. Sláma 733148384 700 000,00 Kč
Rekonstrukce tramvajové trati a komunikace Plzeňská ZEVYP as. p. Pehkán 602677220 4 334 314,00 KČ
Výstavba komunikacI a chodnlkŮ MiroUce Obec Mirotice p. Brunclik 723919509 2 333 915,00 Kč

V Praze dne 07.04.2015

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šiehofers.r.o., splňuje technický kvalifikační předpoklad a čestně prohlašuji, že údaje v seznamu provedených stavebnich praci jsou
pravdivé.

Milan Bade
prokurista společnosti
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CerEífiKa~ni orgán CERT-ACO. s.r.n. v souladu a akreditaci
Ceskěho institutu pro akreditacL o.p.s. uděluje

CERTIFIKÁT
Registrační čislo:
14W-13-01
pr6 společnost:

Stavební sp&1ečncst~ Šlebofer, s.ro.
Prvomájová 2111/33
15300 Praha 5 Radotln
Česká repubhka

Společnost zavedla a používá systém managementu kvality
pto aMesi:

Stavehni výroba výsta%ba, ůd!tba a oprava sHnfc
a ostatnich komunikací p~v vozidla a pěši, včatně provádéni
modfllkovaných zálivek spár a trhHrt

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků nomiv
CSN EN ~S0 9001:20091150 9001:2008

Platnost certifikátu do 21. (13. 2016.
Společnost je certifikována od prosince 2003.
Datum vydáW certifikátu: 22. 03. 2013
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Certifikační orgán CERT-ACO- s.r.o. v souladu a akreditací
Ceského institutu pro akreditaci, o‘p‘s. uděluje

CERtIFi~AT
Registrační číslo:
142O«l3~01
pro společnost:

‚W

Stavební spofečnCst Siehofer, ss~o.
Prvomájová 2111133

00 Praha 5 Radotín
Ceská republika

Společnost zaved!a a používá systém environmentálního
mana~ernenLu pro oblast

Stavabní výroba — výstavba, údržba a oprava silnic
a ostatnich kontmikaci pro vozidla a pěší, včetně p~tváděni
modďlkovaných záíivek spár a trhUn~

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavká normy:
CSN EN ~SO 14001:2005‘ ISO 14001:2004

Platnost certifikátu do 21 03. 2016‘
Společnost je cerMikována od června 2011.
Daium vydáni certifikátu: 22. 03. 2013

fz) vJe&ič konlrok certifikačního ox ~‚ ixw. K ~tu z, .čn~
c-“tfik~tu. pod ;!~~) . r~‘31 Ú ~ch‘j~Ú?flx cer1iírý, .trWi, orn‘rx~‘x~x.
oo~ash~vvni r;&o i‘ru2cna Yriip~-dč poťučc;d ‚~iw lv ~‚~ox‘x~~u.

Cxt:1k.v.m‘ ))ď‘,“i
sp&oČrr~tL tyk‘.jhti av re~‘.w1

~rneto coMdJ‘Jtu ‚mi2‘~ ~

4S~a A C
Cyc~r~č3)2‘
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CertSikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akredilací
Českého institutu pro akreditaci o.p.s. uděluje

~E~t~FlkÁT
Registrační Číslo:
1421-13-0~
pro společnost:

Stavební společnost Šlehofer~ sS~o.
Prvomájová 2111133
15300 Praha 5- Radotín
Česká repubflka

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

Stavební výroba — výstavba, Ůdržba a oprava silnic
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně prováděni
modifikovaných zálivek spár a trhlin,

Při a‘ ditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:
ČSN OHSAS 13001 :200a I SS OHSAS 18001:2007

Platnost cerUfikátu do 21. 03. 2016.
Společnost a certifikována ad června 2011
Datum vydáni certifikátu: 22. 03. 2013

c‘dí!ikot~r‘~ ~pede~~nost pa&4hi pmv/tině kcnjrole c~/fljf7kacJhO Cď~ťď)U K]ď&
‚e snolečnosti. t‘Á~jici ~a rcz~:~t /~4i~~“jtu, podIůb‘~ eJd~ic‘ s. ~rvábmZ vk)rtifl~r~n~n, ~~‚~ga:um
Pk4n‘s~ r&~k c~dif:‘vu mICe h)~ pe stav~r~ n~bt~ Y~&~.1‘ v pr1pacďť~ r‘:uČ~rr -‚ťidv S

S 3027

Ľ . !
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IV. VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY BEZ A VČ. DPH

CENOVÁ NABÍDKA

NAAKCI

„PSÁRY — REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ÚZKÁ A DOLNÍ JIRČANY —

REKONSTRUKCE ČÁSTI KOMUNIKACE SLEPÁ“

Nabídková cena bez DPH 536 644,64 Kč

DPH 21% 112 695,37 Kč

Nabídková cena včetně DPH 649 340,01 Kč

V Praze dne 07,042015

Stgy&j~ ~p~boM S~ Ot~?
(6) ~ ~‘ ajout

ICD‘7~4Ďv‘4 ČCZ‘,1463‘4
~ j/t~yj‘~ RT& 2d,8

Milan Bada
prokurista společnosti
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zhotovitel

Stavba:Psáry - komunikace
Objekt: Ulice Úzká
celkem bez DPH 238 849,38 KČ
DPH 50 15837 KČ
Celkem věetná l)Pi‘{ 2a~ cons ~č
4— —t~“‘

Komunikace ________

W.Úzká 238 849,38
celkem
Zemnípráce I 40358,851
:Ods~raněflí podkladu pí nad 200 m2 z kameniva drceného tI 100mm m2 202 300~ 55 00~ 13 14950
(58x3,4)+(3,4x1,5) =202.3 ‘

Odkop&vky a prokopávky nezapažené pm stinice objemu do 1000 m3 v m3 4045 65 00 262990
hornině tř. 3 202.3*0.20=40,46 . ‘

Vodorovné přemístění do 1000Dm výkopku z horniny tř. 1 až 4 niS 60,69 45,00 273105
Nakládáni výkopku z hornin tí~ 1 až 4 přes 100 m3 m3 5069 26,00 1 617,25
Llioženísyoaniny na skládky rn3 50,69 15,00 910,35
Poplatek za skládku - ostatní zemina t 97,10 200,00 1942080
Úprava pláně zhutněním m2 202,30 15,00 3 034,50
Komunikace 181 022,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/83 ti 250 mm m2 202,30 240,00 48 552,00
Hutněná krajnice ze štěrkodrtě ŠD 0)53 ti 100 mm m2 3400 90 00 306000
(20x1,7)34,0 ‘ ‘ ‘

Podklad a obalovaného kameniva ACL 1St] 70mm 5 do S m t~i2 190,10 385,00 73 188,50
Postřik spojovati 0,Skofm2 m2 190,10 15.00 2851,50
Asfaltový beton ACO 11 I tI 50mm Š do 3m m2 177,90 300,00 53 370,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 700,00
uiičnívpustvčetně napoienl kpj,, 1,00 14000.00 14000,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sití -poklopy 6,00 450,00 2 700,00
Přesun hmot 768,53
Přesun fimot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 51,24 15,00 768,53

S~t~i t~p~MX#JSZ 54 ‘~á~‘. ‘

®
JČO:2Y~fl~4 ~č~cZZii44324
TeL%~ !S sL~-T~~~ ~t
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název tinily

Stavba:Psáry - komunikace
Objekt Ulice Slepá Části
celkem bez DPH
OPH
Celkem včetně DPH

297 795,28 Kč
62 537,00 Kč

360 332.26 Kč

_________ KowrnMkace

stavebot ~pclt&iost Š~c [Cr, sx,o.
PrvomáiOV~ 2‘

153 00Prah~ - a adn
lčO~2?l46324 č:C127146324
TciJfa~25‘7Sii 12,Te1,:2578í1t«3

1.Čht - ul.Slepá .. úzký úsek celkem 297 795.26

Zemniptáce I I 50044,841
. .

Odstranění podkladu P1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 100mm m2 226,350~ 65,001 14 712751
(61 x3,4)+(Bx 1,2)+(4,5x1,5)÷(lOxO,5)=228,35 ‘ :

lOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3v m3 I 45,271 2 942,551
hornině tř. 3 22636*020=4527 ! I I I
Hloubaní Jam Š do 2000 mm v hominó tř. 3 obJemu do 100 m3 mS 10,400 55,00 675,00~
2x2x2,610A . :

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. I až 4 mS 78.31 45,001 3 523,73
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7831 25,001 1 957,63
Uložení sypaniny na skládky m3 78,31 15,001 1 174,58
Poplatek za skLádku - ostatní zemina L 125,29 200,00 25 057,60
Oprava pláně zhutněním m2 226,35 15,00 3 395,25
Komunikace 214 928,00
Výplň drenážního dna vsakovací šachty z kameniva drceného fr.32163 0,800 1 000,00~ 800,00
?i~_?xO,20~~_______________________________ .

—~ 4
Obsyp vsakovací studny se zhutněním a kameniva drceného fr.0163 niS 5,903 1 000,00 5 900,00
(2 x 2 x 2,2)-(2,4x3,i4x0,62x0,62) = 5,90
Podklad ze št~rkodrtě ŠD 0153 tI 250mm ň~‘~ 226.35 240,00 54 324,00
Hutněná krajnice ze štěrkodrtá ŠD 0163 tI 100mm m2 85,10 90,00 7 659,00(53 x 0,7)+(40x1 ‚2)85,1
Podklad a obalovaného kameniva ACL 15 tI 70mm Š do 3m iř~T‘~ 214,15 365,00 82 447,75
Postňkspoíovacío,SkpImŽ m2 214,15 15,00 3212,25
Asfaltový baton AGO 11 I tI 50mm Š do 3 m m2 201,95 300,00 60 585.00
Ostatní konstrukce a práce-bouráni 31 950,00

bourání želbet panelů tI. 150mm včetně likvidace suti (23x2,OxO,15)zz6,9 mS 6,90 4 500,00 31 050,00

rektiřlkace ovrchoflch znaků inž.siti (hrnky vodovodu) 2,00 450,00 900,00
Přesun hmot I 872,42
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným V“‘ 56,16~ 15,00 572,42

2“
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Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:

Objednatel; Obec Psáry iČ: 00241580
Pražská 137 DJC:
252 44 Psáry

Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta
tel.: 241 940 454
Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel.: 602754834

Zhotovitel: ‘OY“~“ azce~JoJr va‘vDpt€ j. it ‚2,
Ji

/fl řů ‚7W5ůV5 ‚r
Zastoupení ve věcech smluvních a technických: ř4Wn‘/~Z ‚Yt,o,~e, ~p~72zCZ
Tel.: dJYv°//A7 ~jPp. ~C~4~‘žq J#Ý/~2~°~ý w4;9Ů1~~Y/ O~$~%
mail: ;)/o @ %‘jý≠«~ .‚~aMn‘vr9

2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na
své náklady pro objednatele stavbu a to:

flóry - rekonstrukce komunikace Úzká
Dolní Jirčany — rekonstrukce části komunikace Slepá

dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Nádvorníkem z února 2015..

3. Cena:
Cenaje stanovena na základě předložené nabídky výkazu výměr od zhotovitele, který byl
vybrán ve výběrovém řízení radou obce dne a činí Kč vč DPH (cena bez
DPH je ‚-K4

J8ď &~ flÁt‘
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.

4. Lhůty plnění: ‚

Termín: převzetí staveniště a zahájení prací JWEH ?&)tEů~fý‘«‘ ~

- dokončení prací do J ~ď

5. Předávání díla
V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu uvedeném v Článku 4
této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
za každý den prodlení, kromě případů, kdy toto prodlení bylo způsobeno vyšší mocí, nepřízní

22



počasí (zápisem v stavebnĺm deníku potvrzeném TDI) nebo kdy se objednatel s dodavatelem
na prodloužení lhůty k předání předmětu dUa písemně dohodli nebo z důvodů uvedených v této
smlouvě nebo v jejích dodatcích.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo stavební dozor k převzetí díla nejméně 1 den
před jeho předáním.
O převzetí dokončeného díla bude vyhotoven protokol. Objednatel nebo jeho pověřený stavební
dozor provede kontrolu díla a správnost ůdajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel
předávací protokol, v němž bude uveden rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady.
Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

6. Fakturování:

A. Zhotovitel nepožaduje zálohu.
Zhotovitel bude fakturovat Po dokončení celé stavby.

B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je
stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli. Za zaplacení faktury se považuje
datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě opoždění platby je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli penále z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.

C. Objednatel prohlašuje, že má na fmančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu
objednané služby.

7. Záruka .

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců ode dne předání díla.

8. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
Učastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána zjejich pravé a svobodné vůle, nikoliv tísni
nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad. s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech o dvou stranách, z nichž každá strana obdrží
po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

VPsárechdne 2015 V ?~9~~Z

eb~ ~ ~rníer, SSS.

. ?I~324
Objednatel h ovitel

Milan Vácha, starosta / ť! I
obec Psáry Stavební sbo1tČn~f~Ji94~r, s.r.o.® I‘rvo1n*yfl7J,4J3~

15300 *flflčndptmn
1č0:2?14632WB)lt:t!99146324
9i~i.f;ižx:2578il8~2Tet~5‘~i1S15

Stavcbní společnost Š ofer, s.r.e.
~ Pn‘on,~jová 11

15300 PrHha idotb2
lčO:27146324 ‘ C~C7fl14632
Tl.~L/täx: 25781 &2.Td.: 257 ~Il SS



Stawebar společnost ~lobofer s.r.o., Pivamájová 211 ~l/33, 153 00 Praho 5- Radotln

VI. SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Čestně prohlašují, že naše fWma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. nevyužije subdodavatele
na předmětnou zakázku.

V Praze dne 07.04.2015

s~a‘vaz~ np~1těB@st šI ofer,

1S3 OO Prah . RadotÍn
IČO:27146324 Ič~CiI714632
Tel./Mx25781 2.T~L:2578U 813

Milan Bada
prokurista společnosU
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VU. PROHLÁŠENÍ PODLE ~ 68 ODST. 3 ZÁKONA Č. 13712006 SB.

1. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárnich orgánů, kteří v posledních 3 letech ad konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovněprávnim, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

NEOBSAZENO

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

NEOBSAZENO

3. Uchazeč prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v
souvislost! se zadávanou veřeinou zakázkou.

Název a adresa uchazeče:

NEOBSAZENO

Toto prohlášení podepisuji jako;

V Praze dne 07.04.2015

prokuňsta společnosti

st~va~sM ~pok-ěuoSt Me far. .

?rvorn~)O~É 7
I5~ OO Praha ‘ adoUu

IčO;27146324 Č~Cl27146324
TeLjtb~: 257 8~ i2,T~L: 257 g1~ W

Milan Bada
prokurista spoIečnos~

Stavebnf spoIo~nout ŠIahof~r a.r.o., P om*vb 2111/33, 15300 Praha 5- Radotin



Stavební apoIc~nost ~Iehafer a.r.o., Prvnmájauá 2111/33, 15300 Praha 5- Redotln

VIII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE ~68 ODSTAVEC 2

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

V Praze dne 07.04.2015

s:~wcWi s~lečfl°~ šle fet ss~c~®
1č0t27t46324 y~~tZ2‘fl4ó324
TďL~Jfa~ 257 8~42~1a 257 811 ü13

Milan BaJa
prokurista společnosti



at
StavĚbrg opcisčnast &ohofer aro., Pruomá)~u& 2111/33. 15300 Prat‘a 5- Radatln

IX. PROHLÁŠENÍ O počru STRAN

Čestně prohIaš~i, že nabídka obsahuje:

očíslovaných stran: fly‘

neočls!ovaných stran: O

stran dohromady: 2Y

V Praze dne 07,04.2015

~~g~bM ~i&~čUÓ~t Š ota,~

® „

lčO:27146324 1č:CZ27146S‘~
1~7 K1 Sil ~ 257 ~l1 813

Milan ~da
prokurista společnosti


