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

Příloha Č. 6 ZD

I FORMULÁŘ — KRYCÍ LIST I
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI »NÁVES DOLNI JIRČANY“

UCHAZEČ MOBA studio s.r.o.
(obchodní firma nebo název)

Nad Přehradou 40415
Sídlo 10900 Praha 10
(celá adresa včetně PSČ)

U Půjčovny4,
Adresa pro doruČování 11000 Praha 1
(celá adresa včetně PSČ)

Právní forma s.r.o.

Identifikační Číslo 61459712

Kontaktní osoba Ing.arch. Igor Kovačevič PhD.

Tel. Č. 603810083 E-mail kovacevic@moba.name

Celková nabídková cena díla
v KČ bez DPH 949.000,-Kč bez DPH
(zaokrouhlit na celé koruny)

v...I~‘\ dne ...42#~(42iĺ

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

)408A studio s.r.o
‘‚~9ad Přehradou 404

~~9qPr~lW
ičo 614t9712
DIČ CZ~614~~?1
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Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/20 12 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

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

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

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: MOBA studio s.r.o.
se sídlem: Nad Přehradou 404/5, 109 00 Praha 10
zastoupená: Ing.arch. Igor Kovačevič PhD.
IC: 61459712
DIČ: CZ61459712
bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/1 0, 11721 Praha I
číslo účtu: 2300193640 / 2010

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 28202

(dále jen „zhotovitel“)
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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.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit odstoupením z důvodů podstatného porušení povinnosti
vyplývající z této smlouvy.

3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o 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 písemných 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.

V Psárech dne V ~‘ dne

Za objednatele: ~aaI~txvitele:

MOBAstti9/c‘.. .

1Nad PřeijJjr.“
0

‘6~ZŠ~v

Mitan Vácha Igor Kovačevič
starosta jednatel MOBA studio s.r.o.
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Jrento výpis z veřejných ‚ejstřikÖ elektronicky podepsal MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [16 00215660) dne 24.11.2015v 13:05:49.
EPVid: O1ISBjREAH STH3JBfdge2g

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 28202
ó~iům zápisu: 21. dubna 1994
ij~isová značka: C 28202 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: MOBA studio s.r.o.
Sídlo: Praha 10- Horní Měcholupy, Nad přehradou 40415, psč 10900
Identifikační číslo: 614 59 712
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

IGOR KOVAČEVIČ, dat. nar. 17. října 1973
Sokolská 1790/56, Nové Město, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 21. dubna 1994

Způsob jednání: Způsob jednání za společnost:
jednatel jedná za společnost samostatně a podepisuje tak, že
k uvedenému názvu společnosti připojí svůj podpis.

Společníci:
Společník: Igor Kovačevič, dat. nar. 17. října 1973

Praha 10 - Horní Měcholupy, Nad přehradou 404, PSČ 10900

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Společník: YVETTE VAŠOURKOVÁ, dat. nar. 25. listopadu 1976
Sokolská 1790/56, Nové Město, 120 00 Praha 2

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Společenská smlouva sepsána 14.března 1994

Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01 lil
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OSVĚDČEN I O REGISTRACI

ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

osvědčuje, že

Ing. arch. Yvette Vašourková

denti~kačni údaj
25. 11. 1976

je držitelem registrace
pro obor

ARCHITEKTURA
~4 odst.2 pism a) a odsl.4 zákona Č. 360/1992 Sb., O výkonu povoláni autorizovaných wchiLektů

a a výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků Činných ve výstavbě, ve zněni pozdějšich piedptsů

OSOBY USAZENÉ

s právem použTvat označenT

REGISTROVANÝ ARCHITEKT
a s právem používat razTtko se státnTrn znakem

číslem:je zapsán/na po

R 00 050
do seznamu registrovaných osob vedeného

Českou komorou architektů

ke dni

17. 02. 2009

předseda
České komojy architektů

000002



Á KOMORA ARCHITEKTŮ

OSVĚDČENÍ

osvědčuje, že

rodné čislo

O AUTORIZACI
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Ing. arch. Igor Kovačevič, Ph.D.

je držitelem autorizace pro obor

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA*

s právem používat označeni

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT PRO
OBOR KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

$ právem použivat razitko se státnim znakem

0

a do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektu
je zapsán(a) pod poř‘adovým čislern: @4 161

ke dni 1.9. 2. 2@14

předseda České komory architektu
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Obec Psáry
pražská 137
252 44 Psáry
iČ 00241580
tel. 241 940 454

Příloha Č. 2 ZD

r ČESTNĚ PROHLÁŠENI O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADÚ

‚ podle zákona Č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon«)

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

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

obchodní firmalnázevljménO a příjmení: MOBA studio s.r.o

se sídlem/místem bydliště...Nad Přehradou 404/5, 10900 Praha 10..., IC: 61459712

za kterou je/jsou oprávněn/i jednat lng.arch. Igor Kovačeviá PhD.

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
zněni pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle 5 53 odst. 1) uvedeného zákona tak, že dle písm:

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení
podle 5 49 obchodního zákoníku,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenČniho řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostaČujlci podle zákona Č. 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenČni
zákon), ve zněni pozdějších předpisu 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 pojištěni, 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 opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d) zák. Č. 13712006
Sb. 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) mu nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle 5 5 písm. e) bod 3 zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 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 „i‘ BA M0BA studio s re,

v~ Dne: ..‚~91Í ...4
Podpis osob oprávných jednat jménem uchazeče



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

Příloha Č. 3 ZD

~ ČESTNÉ PROHLÁŠENI DLE ~ 68 ODST. 3 ZÁKONA 13712006 SB.

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

obchodní firma/název/jméno a příjmení: MOBA studio s.r.o
se sídlem/místem bydliště: Nad Přehradou 404/5, 10900 Praha 10
lČ: 61459712
DIČ: CZ61459712
za kterou je/jsou oprávněn/i jednat: lng.arch. Igor Kovačevič PhD

1) Prohlašuji/prohlašujeme, že v posledních 3 letech Od konce lhůty pro podáni 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.

i dodavatel formu akciové spoleČnosti~ doloží k nabídce seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálů a odstraní bod 2 z čestného prohlášeni
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