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Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha č. 6 ZD

FORMULÁŘ - KRYCí LIST I
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

UCHAZEC Atelier M.A.A.T., s.r.o.
(obchodní firma nebo název) ________________

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Adresa pro doručováni
(celá adresa včetně PSČ)

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo

Kontaktní osoba Ing. arch. Martin ‚Jirovský, Ph.D., MBA

+420 725 032 534 E-mail jirovsky7@seznam.cz

Celková nabidková cena díla
v Kč bez DPH
(zaokrouhlit na celé koruny)

281 45968

450 000

VTáboře dne 17. 12. 2015

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence či osoby oprávněné/ných jednat za dodavatele (vč. uvedeni jména, příjmení a funkce
podepisujícihoípo episujících)



5/15/60

Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele: 17122015

SMLOUVA O DÍLO
NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená podle ustanovení ~ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Psáry
Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
Zastoupen: Milan Vácha, starosta

IC: 241580
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor
zastoupená: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
IC: 281 45 968
DIČ: CZ28145968
bankovní spojení: PlO banka
číslo účtu: 2200224710/2010

Společnost je zapsána v obchodním rej střiku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 20339.

(dále jen „zhotovitel“)
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace stavby na akci
„Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirěany“
Projektová dokumentace bude vypracována podle urbanisticko architektonického návrhu,
který je přílohou č.O1 této smlouvy (resp. ZD), a podle pokynů objednatele.

2. Dílo dle této smlouvy se skládá z dále uvedených částí díla:

a! Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti
b/ Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrské
činnosti
c/ Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
di Zpracování projektové dokumentace pro ‘výběr zhotovitele stavby
e/ Výkon autorského dozoru

3. Projektová dokumentace bude vypracována vždy v šesti vyhotoveních a v elektronické
podobě na dvou ks CD (ve formátu DWG a PDF), bude v rozsahu podle zákona o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

4. kženýrská činnost za účelem přípravy vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
včetně vypracování příslušné žádosti nezahrnuje majetkoprávní jednání. Poplatky a podobné
platby — budou přefakturovány objednateli.

Článek III.
Podmínky zhotovení díla

1. V případě významných požadavků na změny a úpravy díla, které nebyly uplatněny při
zadání předmětu díla, budou dohodnuty nové termíny plnění a nová cena díla.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli podklady, které jsou mu ve věci zpracování
požadovaného díla známy, a které má k dispozici.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na svoji odpovědnost.

Článek IV.
Doba plnění .

1. Dílo bude vypracováno v následujících termínech:

a! Zpracování projektové dokumentace pro úzen-mí řízení, včetně inženýrské činnosti do 16
týdnů od podpisu smlouvy.

b/ Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrské
činnosti do 16 týdnů od obdržení výzvy objednatele k plnění této části díla.

c/ Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby do 12 týdnů od obdržení výzvy
objednatele k plnění této části díla.
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d/ Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby do 8 týdnů od obdržení
výzvy objednatele k plnění této části díla.

e/ Výkon autorského dozoru Po celou dobu realizace stavby zahájení do 4 týdnů od obdržení
výzvy objednatele k plnění této části díla.

2. Objednatel je oprávněn nikoli povinen vyzvat zhotovitele k plnění části díla /viz odst. I ./
Výzvuk plnění části díla je objednatel oprávněn doručit zhotovitel nejdéle do 20 ti let od
podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel splní povinnost provést jednotlivé části díla uvedené v odst. l/jejich předáním
objednateli v sídle objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s provedením inženýrské činnosti, které nebylo zaviněno
zhotovitelem, například nedodržením zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání
stanoviska k projektové dokumentaci, nevyřešením majetkoprávních vztahů k
pozemkům dotčeným stavbou (majetkoprávní řešení zajišťuje objednatel), se smluvní
strany dohodnou na náhradním termínu plnění dodatkem k této smlouvě uzavřeným na
výzvu objednatele.

5. Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na objednatele okamžikem
jejich převzetí dle odstavce 6. tohoto článku smlouvy.

6. K převzetí jednotlivých částí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem.
Objednatel není povinen převzít část díla vykazující jakékoli vady a nedodělky.

7. 0 převzetí části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí části díla, který podepíší
zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda část díla
přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, zjakých důvodů. V případě nepřevzetí části díla se
zhotovitel k důvodům nepřevzetí vyjádří písemně do tří dnů od podpisu protokolu a
navrhne další postup, včetně přiměřeného termínu plnění. To však neznamená, že se mění
termín plní dle odst. 1.

Článek V.
Cena

I. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí celkem 450 000,- Kč + DPH
platné v době předání jednotlivých částí díla.

2. Cenajednotlivých částí díla činí:

a/ Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti: 100 000
KčbezDPHa 21 000KčDPH. 4;~Pti 21Z

tWy3q v ;?ŮČ?;ý
b/ Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrske
činnosti: 200 000 Kč bez DPH a 52 500 Kč DPH.

c/ Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby: 100 000 Kč bez DPH a 21 000
Kč DPH .
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di Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a spolupráce při zadáni
raelizace stavby dodavateli: 40 000 Kč bez DPH a 8400 Kč DPH.

ei Výkon autorského dozoru: 10000Kč bez DPH a 2100 Kč DPH.

3. Cena je platná po celou dobu plnění díla. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti
nutné ke splnění díla. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla.

4. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být
sjednána písenmým dodatkem k této smlouvě podepsaným zástupci obou smluvních stran,
jinak zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká.

Článek VL
Platební podmínky a fakturace

1. Po předání části díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel objednateli fakturu — daňový
doklad na cenu za předanou část díla dle odst. 2. článku V. Splatnost této faktury je
stanovena na 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Cena díla bude účtována a
fakturována včetně DPH v zákonné výši.

Předané části díla uvedené v čl. V. odst. 2) písm. d) a e) je zhotovitel oprávněn fakturovat
Po prokázání splnění povinnosti platného pojištění odpovědnosti viz odst. 3) čl. VHI.

2. Faktura bude obsahovat údaje předepsané pro daňové a účetní doklady platnými právními
předpisy, zejména:

a) označení faktury ajejí číslo
b) název a sídlo zhotovitele a objednatele
c) specifikaci části díla a den jeho předání objednateli
d) den odeslání a lhůtu splatnosti
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno
O cenu bez DPH
g) celkovou fakturovanou částku a náležitosti pro účely daně z přidané hodnoty

3. Objednatel fakturu zhotoviteli vrátí ve lhůtě splatnosti, pokud neobsahuje správné a
potřebné údaje. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

4. Fakturovaná cena části díla bude uhrazena objednatelem převodem na účet zhotovitele
uvedený na faktuře. Povinnost zaplatit fakturovanou cenu díla je pro účely této smlouvy
splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. VII.
Autorské právo — podmínky pro zveřejnění, publikování a pracovní využití díla

1. Objednateli předané části díla se okamžikem předání stávají vlastnictvím objednatele.

2. Objednatel se předáním stává rovněž vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů
zhotovených částí díla, včetně reprodukovatelných kopií plánů, grafických a textových příloh,
určených pro použití při rozhodování orgánů veřejné správy, a to se všemi jeho právy.
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3. Jako podklad mohou být části díla využity jen s uvedením jména zhotovitele a jejich
konkrétních řešitelů. Takové označení má právo a povinnost uvést na všechny součásti díla
zhotovitel.

4. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem objednatele, části díla při
zachování zájmů objednatele zveřejnit a současně má právo při takovém zveřejnění uvést
svoje jméno a jméno konkrétních řešitelů.

5. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci, časově a územně neomezenou pro užití díla
objednateli. Objednatel je oprávněn poskytnout licenci třetí osobě i dílo upravit. Cena licence
je zahrnuta v ceně díla.

Článek VIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel je povinen se řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy
a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními
kompetentních orgánů státní správy.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním parterem, nepostoupí třetím osobám bez předchozího písemného
souhlasu tohoto druhého smluvního partnera, a že tyto informace nepoužijí pro jiné účely
než pro splnění podmínek podle této smlouvy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy k plnění části díla dle Čl.
IV. odst. 1) písm. d) a e) mít platné pojištění odpovědnosti kryjící jeho odpovědnost za
škodu způsobenou chybným zpracováním těchto částí díla s minimální pojistnou částkou
ve výši 3.000.000,- Kč v každém jednotlivém případě a výší spoluúčasti v každém
jednotlivém případě maximálně 10%.

Článek IX.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady dila

1. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění
definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad
zpracovaného řešení s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli
objednatelem a právními předpisy.

3. Záruční lhůta každé části díla počíná běžet převzetím každé jednotlivé části díla
objednatelem a její délka činí 10 let.

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
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5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel ii zhotovitele uplatní písemnou formou.
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení
reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a navrhne způsob jejího odstranění.
Dohoda o odstranění vady bude uzavřena písemným protokolem.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost
objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Článek X.
Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s úhradou dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí díla se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla /včetně DPH! za každý započatý den
prodlení, nejméně však 500,- Kč /pětset konin! za den.

3. Zjistí-li se vady díla při jeho předání a převzetí, objednatel si vyhrazuje právo část díla
nepřevzít až do odstranění vad. Do předáiií části díla bez vad není zhotovitel oprávněn
fakturovat cenu této části díla.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných při předání díla a uvedených
v protokolu o předání a převzetí díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč /pětset
korun! za každý započatý den prodlení a za každou vadu, neodstraněnou ve sjednaném
termínu. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě.

5. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany
povinné závazek splnit. Právo smluvní pokuty požadovat se nedotýká práva na náhradu
škody ani její výše.

6. Pro případ, že v důsledku vady kterékoliv části projektové dokumentace doj de k rozšíření
předmětu díla realizovaného dle této části díla (dokumentace) a následnému navýšení ceny
tohoto díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3% z ceny /včetně DPH! vadné části díla.

7. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího písemného
vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek XI.
Důvody ukončení smlouvy

I. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci
smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
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2. Tuto smlouvu je možno ukončit výpovědí z důvodů podstatného porušení povinnosti
vyplývající z této smlouvy s účinností ke dni doručení výpovědi.

3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou fakturo více než 30 dnů
b) prodlení zhotovitele s plnění části díla o více než 30 dnů
c) dílo či jeho část předané zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro

které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy lze provést pouze formou písenmých dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník.

3. Tato smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží
dvě vyhotovení této smlouvy.

4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro
její platné uzavření stanovené tímto zákonem (* 41 citovaného zákona).

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto
smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá
jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené
nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále
prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy
neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a
platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VPsárechdne VTáboře dne 17. 12.2015

Za objednatele:

Milan Vácha
starosta
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Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha Č. 3 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Název zakázky;
ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA AKCI „NAVES DOLNI JIRCANY“

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme,
že dodavatel

obchodní firma/název/jméno a příjmení: Atelier M.A.A.T., s.r.o.

se sídlem/místem bydliště: Převrátilská 330/15,39001 Tábor lČ: 281 45968

za kterou je/jsou oprávněn/i jednat: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
zněni pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle 553 odst. 1) uvedeného zákona tak, že dle písm:

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle 549 obchodního zákoníku,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnuti 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
nepostačující podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb.
požadovánp 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) mu nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální
práce podle 5 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněni pozdějších
předpisů.

Dále prohlašuji, že jsem jako dodavatel ekonomicky a finančně plně způsobilý splnit předmět výše
uvedené veřejné zakázky. Dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné skutečnosti,
které by mohly ekonomickou a finanční způsobilost výše uvedené společnosti splnit předmět této
veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit

VTáboře Dne:17.12.2015 .

Podpis osob oprávn‘ h jednat jménem uchazeče



*

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal ‘KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ~iČ 00215686]“ dne 14122015v 13:20:10,
EPVid:lzHnsVcMJ FvqlMmdaNgnww

Výpis

projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich zrněn a odstraňování

Statutární orgán:
jednatel:

lng.arch. MARTIN 3IROVSKÝ, Ph.D«MBA, dat. nar. 26. února 1976
Tábor, Převrátilská 330, psč 39001
Den vzniku funkce: 17. února 2012

Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně.
Společníci:

Společník: lng.arch. MARTIN JIROVSKÝ, Ph.D«MBA, dat nar. 26. února 1976
Tábor, Převrátilská 330, PSČ 39001

Podíl: Vklad: 102 000,- Kč
Splaceno: 102 000,- Kč
Obchodní podíl: 51%

Společník: MICHAEL JURÁČEK, dat. nar. 25. září 1973
Sedlčany, 28.října 7, PSČ 26401

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 50 000,- Kč
Obchodní podíl: 25%

Společník: MONIKA JURÁČKOVÁ, dat nar. 23. května 1988
Sedlčany 7, PSČ 26401

Podíl: vklad: 48 000,- Kč
splaceno: 48 000,- Kč
Obchodní podíl: 24%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 20339 ______

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

17. února 2012
C 20339 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Tábor, Převrátilská 330/15, PsČ 39001
281 45 968
společnost s ručením omezeným ----

Údaje platné ke dni: 14. prosince 2015 05:20 lfl.



Městský úřad Tábor
obecní živnostenský úřad
Husovo nám. 2938, 39002 Tábor

Č. j. R-META 5878/2015 Ož/NTup/3
Sp. značka R-META 587812015 OžINTup

I~ Il~I I~I lII~I~IIII~~I~ I~ I~Í

. Vp.ypis z zivnostenského rejstrii‘u

Obchodní firma: Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Sídlo: Převrátilská 330/15, 390 0!, Tábor

Identifikační číslo osoby: 28145968

Žii‘nosíenské oprávněn! Č /

Předmět podnikáni: Projektová činnost ve výstavbě

Vznik oprávněni: 17.02.2012

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávněn! Č. 2

Předmět podnikáni:

Oboiy činnosti:

“ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studií a posudků

Vzjiik oprávněni: 17.02,2012

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnčni Č 3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňo‘ání

Vznik oprávnění: 01.07.2013

Doba platnosti oprávněni, na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle * 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Tábor

V Táboře dne 04.11.2015

ID RZP: 3533308
Číslo případu: 330801 U2015 8997 Tu

/Pa ~6~/‘~
Ing. ‘are! Bureš

vedoucí obecního živnostenského úřadu

LIV 2 0p059 1020 ‚‘VI‘ 02.I4~032



Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha č. 4 ZD

~ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE * 68 ODST. 3 ZÁKONA 13712006 SB.

Název zakázky:
ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA AKCI „NAVES DOLNI JIRCANY“

obchodní firma/název/jméno a příjmení: Atelier M.A.A.T., s.r.o.

se sídlem/místem bydliště: Převrátilská 330/15, 39001 Tábor

IČ: 281 45968

DIČ: CZ28145968

za kterou je/jsou oprávněn/i jednat: Ing. arch. Martin ‚Jirovský, Ph.D., MBA

1) Prohlašuji/prohlašujeme, že v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl
žádný člen statutárního orgánu v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele.

2) Nejsme akciová společnost*

3) Prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme neuzavřel/i a neuzavřu/neuzavřeme zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., O ochraně hospodářské soutěže)
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, výše uvedenou.

* Má-Ii dodavatel formu akciové společnosti, doloží k nabídce seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálů a odstraní bod 2 z čestného prohlášení

V Táboře Dne: 17. 12. 2015

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence či sob/y oprávněné/ných jednat za dodavatele (vč. uvedení jména, příjmení a



Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha č. 5 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENI - UVEDENÍ SUBDODAVATELŮ

Název zakázky:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“

obchodní firma/název/jméno a příjmení: Atelier M.A.A.T., s.r.o.

se sídlem/místem bydliště: Převrátilská 330/15, 39001 Tábor

IČ: 281 45 968

DIČ: CZ28145968

za kterou je/jsou oprávněn/i jednat: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Varianta 1:~

Prohlašujileme,

že mám/ev úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) a níže předkládám/e
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky

Identifikační údaje ást plněni předmětu 0/ ~nančnI odíl
subdodavatele veřďné zakázk 0 p

Ing. Vlastimil Kusý — Radonové měřeni 2%
S-PROJEKT, 9. května

678, 390 02 Tábor

VTáboře Dne:17. 12. 2015

~— Podpis(y) dod atele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence či os y oprávněpé/ných jednat za dodavatele (vč. uvedení jména, příjmení a funkce
podepisujícíh / odepisují ích)

Nehodící se škrtněte



Identifikace subjektu:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikační číslo osoby:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:

28145968
Atelier MA.A. T., s.r.o.
Převrátils/cd 33 0/15, Tábor, 390 01
Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Konec sestavy

Kulaté razítko a podpis

~?ŽVI1!O ř~&t ;b~~‘fl~!t~ t~~~-~sLt. kuj
~ ;.;‚~‚‘~;žcké „~o~v.

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ *14066 PRAHA 4* SOUDNÍ 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-MAIL: rejstrik@rejtrjustice.cz

Číslo žádosti: P6525 7391
Žádost doručena: 18.12.2015 08:44:50
Zpracováno: 18.12.2015 08:44:50
Počet záznamů: O

Na žádost se vydává:

IU IIhIIHI III 111111 Hill
P65257391
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lo pasu

~Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracovišt~ v Tábore

Podáno
o%bně 18 —12- 2015 I. —

Oošlodne: ______

Č.1.. 4
Př‘lohy: I

Právnické osoby:

Název právnické osoby

Sídlo právnické osoby

IČO právnické osoby.

Způsob předání: poš . klatOvou schrankou
- ml

‚ ‚‚

.‚



‘-J

Moje žádosti Q~$~t
Datum přijetí Jednotné evidenční číslo Způsob doručení Stav zpracování
I

Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob
17.12.2015 46A45784-EC7A-4FF7-A939-E8539 1 9BEB7C Poštou v ČR přijato Více



H L~~~‘i LOKRESNI sPRÁ‘~ SOCIÁLNÍHO ZABRPtN. T~Dt~
SU~ova 2924, 39002 rábor

adresát Atelier M.A~A.T., s.r.o.
Převrátilská 330/15
390 01 Tábor

Váš dopis značky/ze dne Naše značka (č.j) Vyřizuje linka V Táboře dne

43007/027516/15/210JN5/1396 Nováková/381499313 22.12.2015

Potvrzení a stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému pro účely zákona č.137/2006 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

Potvrzujeme, že právnická osoba;

Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

var. symbol zaměstnavatele: 3392005181 iČ: 28145968

nemá ke dni 2112.2015 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

16 23814~1t1j

JUDr.~«

ředitelka OSSZ Tábor



Finanční úřad pro Jihočeský kraj V Táboře
Mánesova 1803/3a . dne
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Elektronicky podepsáno
Územní pracoviště v Táboře 22. 12. 2015
BuděJovi~ká 2923 Klugová Iveta
~9O 02 TABOR odborný referent
Cj. : 2082379/15/2212-50521-305487
Vyřizuje: Kl.ugová Iveta
Oddělení vyměřovací I
Telefon: 381 480 355 č. dveří: 201
E-mail.: Iveta.Klugova@fs.mfcr.cz

DIČ: CZ28145968
Atelier M.AA.T., s.r.o.

Převrátilská 330/15
TÁBOR
390 01 TÁBOR 1

POTVRZENÍ

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení
podle ~ 66 odst. 1 a ~ 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 21.12.2015
pod č.j. 2082374/15/2212-50521-305487,
potvrzuje ke dni 21.12.2015

neexistenci daňových nedopI.atků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

Iveta Klugová
odborný referent


