
K Vaším cílům naší cestou...

ORIGINÁL

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Strojo é sekání příkopů pomoc‘ příkopového
ramena — Psáry, olní Jürčany“

Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Praha 1, Nové Městö, Václavské náměstí 831/21, PSC 110 00
ICO: 279 00 096

Obecní úřad Psáry
osoby pověřené k zastupování

1 -04- 2015

čj~ou- %~3~
PŘÍLO~Y:

4gr. Tomáš Macenauer Y
předseda představenstva
POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Pntia ~‚ Nové Mésto :i

V~clavské náměštI 831121, psČ 11000

Simona i~rpatová lČ:21900096 Dič: CZ27900096

člen představenstva
POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

V Praze dne 13.4.2015

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Bankovní spojeni: Telefon ~- 420 314 004 130
Praha 1, Václavské náměstí 831/21, psc 110 00 Unicredit Bank czech Republic a s Fax: + 420 314 004 112
ic 279 00096 Cĺslo účtu: Email: sekretanat@pkb.cz
DIC: cz27g000gS 210 683 0319/2700 Web www.pkb.cz



K Vašim cilům naši cestou

Identifjkační údaje uchazeče:

Název uchazeče: POZEMNÍ KOMUMKACE BOHEMIA, as.

Právní forma: akciová společnost

• Sídlo: Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 831/211 PSČ
11000 . .

iČ: 27900096
DIČ: CZ27900096
Telefon: 314004 111
Fax: 314004112
E-mail: sekretariatc&n,kb.cz
Osoba zastoupena za společnost ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
. tel: 724 115 353, email: tomas.macenauer(ä~pkb.cz

Simona Krpatová, člen představenstva
tel: 602 250 881, email: simona.krDatovac&Dkb.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, as.
číslo účtu: 210 683 0319/2700
číslo datové
schránky: bqafri4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

V Praze dne 13.4.2015

Mgr. Tomáš Macenauer
předseda představenstva

POZEMNĺ KOMUMKACE BOHEMIA, a.s.

Praha 1, Nové Město ‚‘ !
Václavské náměstí 831121, PSČ 11000 ~ !
IČ : 279 00 096 DiČ: CZ 27900096 ~L. •‘L..~ĹC ~; . .

. . Simofl‘ Krpatová
. člen představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, as.
lČ: 279 00 096

POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA, a S Bankovni spojeni Telefon + 4~O 314 004 130
Praha 1, Vaciavske namasti 831/21 PSC 11000 ynicredit Bank czech Republic a s Fax ± 420 314 004 112
ľC 279 00 096 Cislo tictu Email sekretarlat@pkb a
Drc CZ27900096 210 583 0319/2700 Web Www pkb a
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Výpis ze snnamu kvairnkovaných dodavaleiú ~generovaný i~o~ačnim systémem o veřejný~ zakkkó~

Výpis ze sezíiamu kva[ífikovaných dodavat&ů
vedeného podle 5125 a násled. zákona 8. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů

Údaje a dodavateli zapsané v seznamu k 17.02.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIAa,s,

1.2. Právní forma
Akciová společnost

1.3. Sídlo
Václavské náměstí 831/21
11000 Praha
Česká republika

1.4. IČO
27900096

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu . J
Mgr, Tomáš Macenauer předseda představenstva

Simona ICrpatová člen představenstva
\ladimfr Majer člen představensiva

Způsob a rozsah jednání
K jednání Jménem společnosti jsou oprávněni společná předseda představenstva a další člen
představenstva. ‘

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením 5 53 odst. 3 zákona, že:
~53 odst. I písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin ůčasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, příjetí úplatku, podplaceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy Ideo přípravu nebo pokus nebo účastensM 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 Jej! statutámi orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a Je.1i 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
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

o ~ 53 odst. I písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikáni dodavatele podle zvláštnlch právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzeni za
spácháni takového trestného činu; Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat Jak tato
právnická osoba, takJejí statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
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orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba1 mus! tento
předpoklad splňovat jek tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-II nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedouci této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k územ! České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
poďnik&ní či bydliště
~ 53 odst. I písm. c)
v poslednlch třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nek?lě soutěže formou podpláceni
podle zvláštnlho právního předpisu,
~53 odst. I písm. d)
vůči jehož majetku neproblhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčnl návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje ‘z úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepoštačujici nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
~ 53 odst. I písm. e)
není v likvidaci,
~53odst.1písm.f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

o ~53odst. I písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejně zdravotní pojištěni, a to Jak v Ceskě
republice, tak vzemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

o ~ 63 odst I písm. Ii)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku
zaměstnaňosti, a tojak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydHště dodavatele,
~ 53 odst. I plsm. i) .

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisö, je-li podle ~ 54 písm. d) požadováno prokázáni
odborné způsobflosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovidajici za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

a ~ 53 odst. I písm. fl .

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
° ~ 53 odst. I písm. k)

nebyla mu v poslednlch 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení ~ 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikáni dle ustanoveni ~ 64 písm. b) dodav?tel prokázal:
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Výpis Z Výroba, obchod a služby neuvedené v I I

J živnostenského J Magistr~t
{vz. poznámka I 26.05.2009 J

~ města Kladna prllohách I až 3 živnostenského1~J~t~1ku zákona

Pozn. I
Fotografická služby
Mimoškolní výchova a vzděláváni, pořádání kurzŮ, školeni, včetně lektorské činnosti
Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných)
Návrhářská, designérská1 aranžérská činnost a modeling
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictvi a myslivost
Poskytováni software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracováni dat, hoatingově a
související činnosti a webové portály
Poskytování technických služeb
Povrchové úpravy a svařován! kovů a dalších materiálů
Projektováni elektrických zařízení
Projektování pozemkových úprav
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkci,
zábav, výstav, vetetrhCi, přehlídek, prodejních a obdobných akci
Provozování vodovodů a kanahzaoí a úprava a rozvod vody
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Přípravné a dokončovací stavební práce, speciahzované stavební činnosti
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí .

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti V dopravě
Sklenářská práce, rámování a paspartování
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Testováni, měření, analýzy a kontroly
Ubytovací služby
Uměiecko-řemesiné zpracování kovů
Velkoobchod a maloobchod
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízeni a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba kovových konstrukci a kovodšlných výrobků .

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba strojů a zařízení
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a
výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Zprostředkování obchodu a služeb

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení ~ 64 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu Obsah dokladu Vystavil v~s~Zmní

Osvědčení o Ing. Otakar Marečekje autorizovaným inženýrem v ebeni čK~lT 06.09.1993
autorizaci 1308 dopravní stavby

Osvědčení a Bohumil Bečka je autorizovaným stavitelem v ebeni čK~lT 20.12.1 996
autorizaci 12729 pozemní stavby

OsvědčenI o Ing. Alexandr Vellčkin je autorizovaným technikem v ČKAIT 06.03.1998
autorizaci 20465 oboru mosty a Inženýrské konstrukce

Osvědčeni a Ing. Alexandr Vetlčkin Je autorizovaným Inženýrem v č~lT 09,112011
autorizaci 35408 oboru mosty a Inženýrské konstrukce

Osvědčeni o ~1adlstav Pich Je autorizovaným technikem v oboru ČKÁIT 02.12.1 999
autorIzaci 21 924 dopravní stavby, specializace nekoleJové doprava

Osvědčenio Ladislav Drábekje autorizovaným stavitelem v oboru ČKAIT
odborně dopravní stavby specializace: nekolejová doprava 01.II.1993

Datum
platnosti
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ÍzPŮsobosu 1770 J . _____________

Úřední Op~\‘n~ni Ing. Michal Bradáč Jo úředně oPrávněn pro ověřováni Český úřad
j5O72J2000I2; výsledků zeměměřicI~ch člnnost[v rozsahu podle ~ Izeměmě~ckÝ 20.11.2001odst. I písm. a) až c) zákona a. 200/1994 Sb., O lkalastrátn[ I

zeměmě~ctvl, pro ověřovánr: a), c) I

4. Datum podání žádosti a zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost a zápis do seznamu dne 16.08.2007. Rozř~odnutl a zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 07.09.2007,
Posledni aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 02.02.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro mistni rozvoj

Datum: 17.02.2016

EvidenĎn( číslo: CP2015001 352

OeklronSw

LI ~odepsšaoTnmr,tz
dna 17.2.2015



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem OEO/1103/15, že tato listina, která 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 informačm‘ho systému veřejné správy v elektronické
podobě.

Ověřující osoba: Bendlová Jaroslava

Kladně diie 17.02.2015

Podpis 1



K Vašim cilům naši cestou

Cenová nabídka na akci: sekání příkopů podél komunikací pomocí
příkopového ramene

Poptávající: Obec Psáry
Pržská 137
25244 Psáry
K 00241580
tel. 241 940 454

Nabízející: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSC 110 00,
Zapsaná v obchodrlĺm rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 11881
zastoupená: Mgr. Tomáš Macenauer — předseda představenstva

. Vladimír Majer — člen představenstva
Simona Krpatová — člen představenstva .

pro věci obchodní: Mgr. Tomáš Macenauer, tel. 724 115 353, e-mail: tomas.macenauer~pkb.a,
Simona Krpatova

pro věcí technické: Otto Kalina, tel. 724 740 519, e-mail: otto.kalina~wkb.cz

POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA, a s Bankovni spojeru Telefon 4- 420 314 004 130
Praha 1 Vaciavske namést 831/21 PSC 110 00 Un‘Credft Bank Czech Republic a S Fax + 420 314 004 112
xČ 279 00 0% óslo uctu Email sekretariat@pkb a
WC CZ27900096 210 683 0319/2700 Web www pkb a



‘4 K Vašim citům naši cestou

Provedené práce 3ednotka Počet jednotek kč/jednotka Cena bez DPH

I‘~~jní seč 9615 m2 měsíc 7 9615 67 305,00

Ceňa celkem bez 67 305,00
DPH
Celkem DPH 14 134,05

Cena celkem s DPH 81 439,05

Ruční dosekání kolem překážek není objednatelem požadováno. Plocha seče je omezena délkou ramone strojní sekačky

Obchodní podmínky:

1) Sjednané práce zhotovitelea dodávky se řidl standardními obchodními podmínkami zakotvenými vObchodním zékoníku‘V kalkulovaných cenách nejsou započítány nadstandardninákiady
bankovní garance, mimořádně wsoké pojistné.

2) Kalkulované ceny prací a dodávek materiálů nutných k provedenípracinepočitají s připadnými pozastávkami při úhradách dle daňovýdi dokladů.

3) Ceny dodávaných materiálů jsouzdev dodávkách kalkulovány dle aktuálnicenové situace na širším ~hu a Isou platné, pokud se cenyvstupních matertálŮ nenavýšío vice než 3% vzhledem
současné cenové úrovni.

4) Objednatel poskytne zhotoviteli maximální součinnost k efektivnímu prováděni objednaného dila.

5) Nabídka byla zpracována podiezadáni, resp dokumentace poskytnuté objednatelem zhotovitel~ v kvalitě a rozsahu jemu odpovídajícímu Zhotovitel neodpovídá za připadné vady díla,
způsobené nevhodností, nedostaCq~ neúplnosU a chybami dokumentace pro zadáni stavby.

6) Dilo bade uhrazeno na základédaňového dokladu (faktury) wstaveného zhotovitelem‘ Splatnostdaňového dokladu (faktury) je3O dnů od doručenifaktury objednateli, pí~ernž dnem úhrady
je přlp~ní platby na účet zhotovitele‘ .

V Praze dne 13.4.2015 . Z

‚~~7Mgr. Tomáš Macenauer,
. předseda představenstva

. RI~‘. .

Praha 1, Nové Město r‘
V‘liolavské náměvtIe3lI2l, psČ ho no ~imon r‘rpa ova,
i~:2?non 098 oiČ: 0Z2?900096 člen představenstva

POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA, a s Bankovní spojeni Telefon 4‘ 420 314 004 130
Praha 1, Vaciavske naměsti 831/21 PSČ 110 00 UniCredit Bank Czech Republic a s Fax + 420 314 004 112
XC 279 00096 Oslo ucti Email sekretariat@pkb Cz
DXC CZ27900096 210 583 0319/2700 Web wwwpkbcz


