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NÁZ|.v DiLA ] .PrÍt' - lrn.|iz.c. . vodovod v u|' Nld cihelnol.

ZADAVÁ|EL : obec Psáry' PraŽská ]37' 252 44 Psáry

Ekologické a inženýrské stavby' spol. s r.o.

síd|o Íirmv.
kontaktní adresa:

IČ| 1862ó084

telefonr 281 040 6ll

Bankovní spojení :

Náchodská 242]' l93 00 Praha 9

DtČ: cZl8ó26084

fax. :281 040 699 e-maili ekis@ekis-as.cz

KB Praha l, č.účtu 401230303l/0l00

Ing. Jiř i PospišiI

Ing. Miloš smolík

Zápis v obchodnim rejstříku : u Městského soudu v Praze, oddí| C, č.v|ožky 2362

statutárníástupci-jednateléspolečnosti' 
]::;j;lj3..li:''|""'
Miloš Smo|ík
lng. Miloš smo|ík
Eva stodolová

Za spo|ečnost jednajíjménem společnosti navenek a také za ni podepisuji vždy dvajednatelé
5polečně.
Podepisování za spo|ečnost se děje tak. že k vypsané nebo v}'tištěné firmě spo|ečnosti připojují
svůj podpis vždy dvajednatelé.

odpovědný zástupceI
(dle$ |l zák.č.455/9l sb. vplatném znění)

Ředitel společnosti:

@K!9
EKIS. spol. s r.o.

Náchodská 242l' 193 00 Praha 9
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ZADAVÁTEL :

N'bídka

ob€c Psáry' Pražske 137, 252 44 PsáÍy

. r'.ýpis ze sezrramu kvalifikovaných dodavatelů

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421' l93 00 Pra]n 9



:. seznamu kvaIif kovaných dodavale|Ú iííormačním sVslémem o

Výpis ze seznamu kvaIif ikovaných dodavate|ů
vedeného pod|e s 125 a nás|ed' zákona č 137/2006 sb., o veiejných zakázkách' ve znění pozdéjšich

předp sú

udaje o dodavate|i zapsané v seznamu k oí.o4'2o16

1. |dentifikační údaje o dodavateli
1'1' obchodníÍirma/Název
Ekologické a inŽenýÍské stavby. spo|' s Í'o' '  zklatka EKIs' spo|. s l.o.
1.2. Právní Íorma
spo|ečnos| s ručenÍín ornezeným
í.3' s|dlo
Náchodská 2421
19300 PÍaha Hoínl Počernic €
Česká lepubIika
1.4. tÓo
18626084

í'5' statutáíní orgán

Jméno a přl jmení statutárnlho oÍgánu nebo ieho členů Funkce ve slatLJtérnim olgánu

zpúsob a rozsah jednáni
spoIeěnoslŽastupujÍ Vždy dva jednate|é spoIečné'

2. zák|adn| kva|iÍikaěnÍ předpok|ady, jeJIchž splnění dodaYatet prokázaI
Dodavale| prokázaIministerslvu pro ínísini lozvoj V sou|adu s ustanovenim s 53 odst. 3 zákona, Že;
. s 53 odst' 1 pÍsm. a)

neby|pravomocně odsouzen pro tres|ný čin spáchaný Ve p.ospěch organizované zločinecké
skupiny' tr€stný čin Účas|i na organizované z|očinecké skt]pině' |egá|izace výnosŮ Ž trestné
činnost i '  podlInic|ví'  př iet l  úpIatku podpIacení' nepř imého úpIatkářs|v| '  podvodu' Úvěrov €no
podvodu, Vče|né případú' kdy ide o piípravu nebo pokus nebo účastenství na takovén] kestném
člnu' nebo došlo k zah|azenl odsouzeniza spáchánítakového keslného čjnu;jde.| o práVnickou
osobt]' ífiusltento předpoklad sp|ňovatjak lato p.ávnrcká osoba. tak jej{ statutáÍni oÍ9án nebo
kaŽdý ě|6n 3latulárního orgánu a je-li statutárním olgánem dodavate|e či ě|enem statÚIárního
orgánu dodavete|e pÍávniclá osoba' musjtento pledpok|ad sp|ňovatjak tato práVnická osoba' tak
jejistatu|árníorgán nebo každý č|en statutárniho orgánu této pÍávnické osobyi podáVá.|i nabídku či
žádost o úěast zahÍaniěnÍ právnická osoba prostřednictvím své organizační siožky' mu5Í
předpok|ad pod|e toho|o plsmene sp|ňovat Ved e lvedených osob rovněŽ Vedouci léto organizační
s|ožky; | €n|o zák|adni kva|Í kačnl piedpok|ad rn!rs l  dodavale| sp|ňovat iak Ve vztahu k ÚzemÍ
ceskó repubj iky tak k zeÍr'svéro s 'o|a - s la pod'r ikár 'Č oyo|ště'

.  s 53 ods|. 1 písm' b)
nebyl pravomocně odsouzen plo trestný čin' jehoŽ skutková podstata souvisí s předl.ěrem
Podnikání dodavate|e pod|e zvláŠtnich právnich pledp|sů nebo doš|o k zah|azeni odsouzenl za
spáchánitakového řestného činu;jde.| io píáVnickou osobU. musituto podmink! sp|ňovatjaktato



práVnická osoba' tak jeii statutárni or9án nebo kaŽdý ó|en stalulárnÍho oígánu a ]e.|i statutáhím
orgánem dodavate|e čič|enem statulárniho orgánu dodavaiele právnická osoba. ínUsi len|o
předpoklad sP|ňovatjak |ato pÍávn]cká o5oba' tak jéjí statutární orgán nebo kaŽdý č|en statutáíního
oígánu télo pÉvnické osobyi podáVá.li nabidkU ói žádost o účast zahraniění práVnická osoba
pros|řednictvím své oÍganizační s|oŽky, musi předpok|ad pod|e tohoto písmene sp|ňovat vedle
uvedených osob rovněŽ VedoucÍ |éto oÍganizaěni s|oŽky; lento zák|adní kvalifikační piedpoklad
musi dodavate| sp|ňovat jak ve vztahu k územi Óeské Íepubliky' tak k zemi svého sicla' mIsta
podnikáni ě ibyd|iště'

. S 53 odst. 1 pism. c)
v pos|edních třech |etech nenap|niI skulkovoLr podstatu jednání nekalé soulěže foíÍroLr podp|ácenl
pod|e zvláštního právního předpisu'

.  s  53  od s | .  1p í sÍn ' d )
vúčijehoŽ rna]etku neplobihá nebo v pos ednich t řech |etech neproběhlo inso|Venónl iízeni.
v němž by|o lydáno rcŽhodnutí o úpadku nebo nso Venčni návrh nebylzamítnut proto, že majelek
nepostačuje k úhradě nák adú inso|Venčniho ř lzeni,  nebo nebyI konkurs zíušen proto Že majetek
by|zce|a nepostačující nebo zavedena n!cená spráVa Podle zvláštních práVnJch předp sů.

. S 53 odst. 1 pism. e)
nenÍ V l ikvidaci

.  s 53 odst '  1 písm' f l
nemá v evldenci daní zachyceny daňoVé nedop atky, a to iak v České |epubl ice'  tak V zemi s idla,
mís|a podnikánÍ či byd|iŠlě dodavate|e'

.  S 53od s l  1 p sn . g )
nemá nedop|atek na poi istném a na'pená e na Veřeiné zdravotnípoi ištěnÍ' a tojakv ceské
íepubl ice'  tak v zemi sÍdla. Ínísia podnikánl č byd|iš|é dodáVate|e'

. s 53 odst. 1 pí6ň. h)
nemá nedop|atek Ia Poj istném a na Pená]e na sociá ni zabezPečenía Příspěvku na státní po|i| iku
záměstnanost i '  a to jak v ceské repub|ice'  tak v zemisid|a, mistá podnikání čibyd|iště dodavalele '  '

. s 53 odst' '1 písm. i)
nebylV pos|ednlch 3 |etech pravomocné discip|ináíné potÍestán či mu neby|o pravomocně u|oženo
kárné opatření pod|e Žv|áštních pÍávních předpisů' je.|i podle s 54 pism. d) požadoVáno prokázání
odborné způsobi|osii pod|e Žv]ášiních plávnich předpisů; pokud dodavate| vykonáVá tuto ěinnost
píostřednictvím odpovědného zásiupce nebojiné osoby odpovidající za činnost dodaVatele'
vzlahuje se tento předpok|ad na ty|o osoby'

.  s 53 ods| '  1 písm' j)
neníveden V Íejstř iku osob se zékazem p néni Veřejných zakázek.

. S 53 odsl. 1 plsm. k)
neby|a mu V pos|edních 3 |etech pravomocně u ožena pokula za umoŽnění výkonL] ne|egá|nl práce
podIe zV|áštního pÍávního předpis! '

. s 53 odsl' 1 písm' |)
neby|a vůěi něrn! v pos|ednlch 3 etech zavedená doča6ná spláVa nebo nebylo VŮčl němu v
pos|ednich 3letech up|atněno opatřenÍk iešení k.ize pod e zákona upÍavujícího ozd|avné postupy
a řešenl krize na f inančnim trhu'

3' Profesní kva|if ikaění předpoklady, jej ichŽ spInění dodavateI prokázaI

3.,| ProfesnÍkvalif ikačni předpoklady dl9 u6tanovgnís 54 plsÍn. a) dodavateI prokáza|i

Výpiseín 2 obchodního rejstříku

3.2 opÍávnění k podnikání d|e ustanovenI s 54 pism. b) dodavate| prokázal:

Název dokIadu Předmél podnikánj Obory
činnosti

Datunr.
platnosta

2€99/06 V2 po2nárka  1  za  labu ko! 1o.04.2J0ó

Vz poz.ámka 2 2a labLJ ko! 31,03 .2006
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2507t45

Ptaha 2a
Mon|á2' opraw .evize a zko!šky 05.08 20rr

Mo.|éŽ opÍavy levize a zkoLŠky
p]ynových za izen ó p lnén|nádob 29 07 2CA9

PoskyloÝánI s|uŽeb v oblasI
bezpečn0sll a ochrany2dÉv] pň práci 05.08.201r

ProiekloÝá Č nnosl ve výslavbé 29,47.2449

P.ovádění slaveb. je]ich.měn a ?9,47,2449

Výkon zeměměrických éinnoslj 29,07.2009

Výrcba. obchod á s|u'by neuvedené v
p|lohác|r 1 aŽ 3 Žvnoslenskélro 29.07.2009

Pozn,1
k činnosli prováděné hornickým zpúsobem v rozsahu s 3 písm' f)' i) zák. ÓNR č. 61/1988 sb' ve znění
ň^7.IÁiěí.h ňřAdňi<i'

Pazn.2
k prcjektování a náVlhování objektŮ a Žařizení kteÍé ]sou so!částí hornické činnosi i a č nnost|
provádéné hornickým zpúsobeÍn V íozsahU s 3 písrn.0. i)2ák' cNR ě. 61/198B sb. Ve zněnÍ
pozděišlch předpisŮ
Pozn .3
Nak|ádánÍ s odpady (vyjma nebezpeěných)
Poradenská a konzu||aČnÍ č]nnost zpracovánl odborných sludiI a pos!dkú
Posky|ovárj i tech n ických sIuŽeb
Povlchové úpraw a svařováni kovů a dalšich maleliá|ú
Projek|ování pozeínkových Úprav
Pronájem a pújčovánI Věcl movi|ých
PřÍpravné a dokoněovacI staVebnl práce, spec]a|]zoVané sIaVebn| činnosti
Rea|i lnÍčinňosi. správa a údržba nemovilosti
Reklamn| činnosl ' marke| ng' .nediá|nl zasto!,pe1i
sk|adováni. ba|enizboŽí' manipu|ace s nák|adem a iechnické činnostiv dopravé
s|užby v ob|astiadminiska|ivní spráVy a s|uŽby or9anizačně hospodářské povahy
Ubytovací slUžby
V6lkoobchod a maloobchod
Výroba kovo\^ich konstrukci a kovodě|ných VýrobkŮ
zprostledkování obchod! a s|užeb



4. Datum podánÍ žádosti o zápis do seznamu a l|né důléžité lnformace

Dodgvatel podaI Žádost o zápis do seznamu dne 29j1.2004' RozhodnutÍ o zápisu dodaváte|é do
seznámu naby|o pťávní mocidno 27.12.2004.
Po!|ední aKua|izac€ zápisu v.Eznamu by|a ptovedena dne 01'02.2016.

správnost tohoto výpisu 89 potvzuje
Česká repub|ika " Minislerstvo p|o mÍgtní rozvoj

Datum: 0'1.04.20í6
Ev '.něnÍ čÍ5|o: cP2016002696

rtu rr.nrn't h ..d.raao
C'.ň'i p.d ,..r'',in .B|Ú '.áor./YxdlK .. uo ||!U... kd
fuk l.'.dÍ!n Y1.t.U z ií'lťň.!l
.|.|itd.|.. podÓy (b podooy ||!t|i . m.ddícl i. i . |lilú' !.
oo.lm. ihoÓl.. 0&jÍ výdÚu l
9irvy ý .].|dM|..d !ot'oĎ.
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'
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sMLolryA o DÍLo

uzavřenó dle $ 2586 a násl' zákona č' 89/2a 12 sb., občanského (dále ,, občans}ry zdkoník,,)
mezi:

Čl.I. smluvní strany
objednatel: obec Psáry

zastoupený: Milanem váchou, starostou

se sídlem: Pružská 137,252 44 Psin-y

IČ: 00241580

osoba oprár'něná k jednáni
ve věcech tecbnických: Retráta sedlliková,602 754 834

dále jen,,objednatel,,

Zhotovitel:
se síd]eml
IC:
DIČ: cŽ l 26 0B+
Balk.spojení: |10uaetčaibt,Ld,L.s.
osoba oprávněná k jednríní
ve věceih techniclých: tng.Hi/oš swolil

dóle j en,, zhotoýitel,,

Cl' . Předmět a účel smlourT
1. Zrotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající

v provedení prací a dodávce rnaÍeIiáI]ů d|e projektoýé doku entace' k|eťou ý 03/2014
pod č' zakizky 108/11 vypracovala firma PROJEKT W _ projeldoýý a ínženýrsw atelier,
kance|ář Bassova 98/8, Praha 9 _ Vysočany, oýěřenou ]ng' Jaroslayent Knolkem _
autorizoýaným inže ýťern pťo tlodohospodářské stavby , CI(ÁIT _ 0006393 _ ,,Psáry,
kanalizac€ a vodovod v ulici Nad cihelnou.. (dále jen Proj€kt) a v souladu se
staýebním poýolením' keré rydal MěÚ Černošice- odb ŽP, odd' ýodního hospodářství
pod čj' MUCE 21819/2015 ozP/l,/Čo-SP ze dhe 14'4.2015, laeré nabylo prální mocí dne
13.5'2015,(dá|e jen Stavební povolení). Projekt a stavební povolení jsou nedilnou
součástí této sÍr ou\,y j ako příloha č' 1 a 2 (dále jen dílo)'

2. objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu,jakje dohodnuto v čl' III. této smloulT'

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele' Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlou}y'

Ekologtt!Á a ,nžet,y',s!é 4avÁy, .pl's eo., zlralLa t8/3,spol' sra
|y'ci.tia ds LrÍ l+tl,lq3 0o PLahú 9 - Honi P"i-,"ire

stránka 1 z 4



5.

Zhotovitel se zayaz.uje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené
dílo bez vad a ncdodě1ků předat objednateli v temínu Llvedeném v ěl' V' této smlouv},'
Při zpmcovávání díla ie Zhotovitel po\'inen dodrŽovat prá\ni piedpisv' CSN teclrnické
normy. ujednáni této smlou!y a řídit sc piedanými r.ýclrozími podklady objcdnatele ajeho
pokyny. Zhotovite] je \'šak povinen objednatc]c upozomit na nevlrodnost jelro požadavků
a pokynů nebo vady objednatelem předarrÝch podkladů' jírak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

Čl. I. Cena dila

1. Cena díla činí : '8Í0..Q0' ' . '  ' .  ' .  .- ro * uPll '  cenová nabídka zhotovite]e' včetně výkazu
\,f.mir je při loIlou č' ] téLo .mIou5 '

2' Dohodnutá cena zahmrrje veškeré náklady zhoto\'itele související s plovedením díla dle
této smlou\ry' Sjednaná cenaje cenou nEvýšc pŤípustnou.

cl. Iv. l'latební podmínky

1' Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je fal.tura rrystavená zhotovitclem po předání dí]a
objednateli.

2' Faktura je splatná ve ]hůtě 2i dní ode clnejejiho doručení objednateli'

3' Faktura musi n,rít veškeré nálcžjtosti daňového dok]adu dle zrikona č- 235/2004 Sb., o
dani z piidané hodnoty, ve zněni pozdějšich přcdpisů, zejména ozručení áotovitele a
obJednate]e, síd]o' IC' DIC, čislo faknu1' datum \'Tstavcní fakttu)'' den sp]atnosti,
označeíí peněžniho ústaru a číslo účfu, na ktelý se má platit' účel Platlry - úlrrada díla,
fakturovaná částka, razítko a podpis opťávněné osoby' Přílohou bude kopie protokolu
s podpisem objednatele potvrzujícírrr převzetí díla'

4- objednatel je oplávněn doručenou fakuru ve lhůtě splatnosti zhotovite]i Ýrátit' jestliže
vyúčtovaná cena není v souiadu scenou za provedeni přednrětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje ná]cžitosti d]e piedchozího odstavce tohoto článku.
vráÍí-li objednatel vadnou faktuťu zhotoviteli' přestává běŽet původní lhflta sp]atnosti'
Nová ihůta splatnosti vdélce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené
fakfury' Do doby doručení nové nebo opravené fakfury není objed1]atel v prodlení
s placenín ceny za dílo.

5. Povinnost zap1atitje splněna dnem odepsání částk,v z účfu objednatele'

Čl. v. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje :

Započít s plněním dila : \' qÍdnrr . kdy mu zr1roveň bude přcdáno staveniště
(den předání bude uveden vc stavebním deníku)'

Dokončit dí]o : do 30 dní ode dne předání staveništč

2. Místo plnění : uI. Nad Cihclnou, Dolní Jirčany

]. o převzetí díla bude sepsrin písemný protokol.

Stťánta 2 z {



cl. v|. Záruka
l ' Dílo má vady, jestliŽe jeho provedení neodpovídá předmětu plnění dellnovanénru v této

smlouvě a příslušným prár nim přcdpisťrm'
2' zhoLoýiÍe| odpovídá za vady díla, za odbomé zpracovlíní, za správnost a Ílplnost a za

soulad dila s podmínkami této sm|ou.vry' pokyny a podklady předanýnli zhotoviteli
objednatelem a pIávnimi předpisy'

3' Záruční lhůta dila počíná běžet převzetím dí|a objednatelem ajejí délka čini 3 roky.
4' objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u áotovitele, a to bez zb}'tečného

odkladu po té, co se o nich dozvěděl
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele up|atni píscmnou

formou' Zhotovitel bez zbÍečného odkladu, nejpozději do deseti praco.r'ních dnů od
doručení reklamace' leklamovanou vadu odstraní.

6' zhotovitel odpovídá za vady dila' jestliŽe t}to vady byly způsobeny pouŽitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnos( objednatele neupozomil, ačji mohI zjistit'

Čl. v . san|{ce
1' Pro případ prodleni áotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvni pokuta ve ýši 0,05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však 1.000.. Kč za kaŽdý započatý den plodlení,

b) s odstraněním zriruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává sm|u\,ní pokuta ve výši
2.000'- Kč za každý započaty den a neodstraněnou vadu.

2. Pro případ prodlení objednate|e s úůIadou faktury se sjednávají smlurní úroky z prodlení
ve výši 0'05 % z dluzné čristky za každý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen úradit snrluvní pokutu na účet objednatele ve ]hůtě uvedené ve
\Túčtování smlu\ŤÍ pokuty'

4. Uhrazením smluwí pokuty není dotčen náÍok na náfuadu škody' kterou je moŽno
'ý)máhat samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Ukazením smluvní pokrrty nezaniká povinnost odstlanit závadný stav.

Čl' v I' Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvni strany mohou smlouvu jednostrarně ukončit \"ýpovědí nebo odstoupením.

Výpověď i odsroupení musí být písemné, jinakjsou neplatné.
2. objednatel je oprávněn od srn|ouvy odstoupit v případě' že zhotovitel Podstatně nebo

nepodstatně poruší ustanoveni této smlouvy.
3. Za podstatné poťušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se povaŽuji zejména

připady' kdy
a) zholovitelje v prodlení s řádným předáním díla déle než l0 dnů.
b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruši či ukončí plovádění díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,
c) zhotovitel při plovádění díla posfupuje v rozporu s pok}Ťry objednatele.
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4. zjistí-Ii objednatel nepodstatné poÍušení smloulry, je povinen futo skutečnost pisemně
sdělit áotoviteli a poskytnout mu kjeho odstranění přiměřenou lhůfu. NebudeJi ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno,je objednatel oprávněn od smlouly odstoupit'

5. odstoupeni musí bý učiněno v písemné formě a je účinné od okamžku doručení druhé
snrluvní straně.

Č|' Ix. Závěrečná ustanov€ní
l. Tato smlouva může být měněna či doplňovrina pouze po vzájerDné dohodě smtwrrích

stran foťmou dodatlď podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této snrlouvě
musí mít písemnou formu. jinakjsou neplatné.

2. Tato sÍt ouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichŽ kaŽdá
sÍ uvní stlalla obdrŽí jedno. Neďlnou součástí této smlou\Y je příloha č. l _ Projekt,
příloha č.2 _ stavební povolení a přiloha č' 3 _ ceÍrová nabídka áotovitele včemě
ýýkazu výměr.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že soulÍasí
sjejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nab]ivá platnosti a účituosti dnem jejího podpisu oběma smlur.rrírni
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

v ťÍ\ze... . . .dne tq 4'2c(6

7otoýite\e
, / -

,/7 <-
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