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^J^^^g SILNICI; CIIMELlfts. r. o.
Rychtařikova 2173/1
326 00 Plzeň

IČO: 279 77'? S l
Dlí: CZ 279 779 51

KRYCÍ LIST NARfni^v

Uchazeč o veřejnou zakázku:

SILNICE CMMELÍŘs. r.o
Rychtaříkova2173/l

326 00 Plzeň
Statutami orgán: Václav Chmelil-

IČO: 279 77 95 1
D]C:C227977951

spojeni: Česká spofilelna, ČÚ:
spo'eínostzapsM"ArtgEÍqS???^^9Sc. vlo. ka, 9777

Zástiipce pro jednáni: Václav Chmelif'"'" """" '" v'"'''Ka 'v'//
Tel: 6U2 482 909. fax: -

E-inail;ch]nclirvaclav(;t;se/nam. c.<

Název veřejné zaká/ky.

"Psáry - dešťová kanalizace + komunikace v části úl. Slunečná"

Vl']?. ni, dne20. 02. 2017

SILNICE CHMťLIŘs. r. o'
Rychtařfkova2173/l

326 00 Plzeň
Tel. 602 482 909
Václav Chmelír

Jednatel spolecnosli

Společnost je zapsaná v obchodním ro. istfiku. vede nťho Krajskvn, soudem v 1>1..", "d.lil C. vl">k., 1^777
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Datum zápisu:
Spisová značka?
Obchodní firmaT
Sfdlo: ~

Identifikační čísioT'
Právní forma:

Předmět podnikání:

Statutární' orgán7
jednatel-

Poéet členů:

-_ZPŮSOb jednám:
Společnici:

Společník:

Podíl:

Základnf kapitáiT
Ostatní skutečíioith

Výpis

i obchodního rejsiřiku, uedenélio
Krajským soudem u plzni

--. °d_dlLcrvl°2ka 19777
_25. dubna 2007-'----- . -..

-^z^etoa^K5s^°l°"du~vpTznT
^!LNICE_CHMĚLÍřs7.oT---'--

--^^a"koraI^lJ3 SC326TO^;^
_, Společnos^s_wcen;m;omezenym--'-~--

-?í?^^to'ebjeiict^měn^_odstranouánf
- . ^^o'^>'mostve^av :~:^^'uvw'- - ---
^^b^obch^a^íb^eu^ene7pFfiohachT^^.~i~^^':}":L''P"'otw^lai3i, vnostenskeho^akona

WCLAVC.HMELÍŘ' dat- na'- 9. září 1969
i. P. 119, 334 Ol Vreskovice'"

_Den_yzni^ku^unkce: 4. záři 2007

_Sppte^st2asTupu)e)^terTa, T^t^

yACLAVC-HMELIŘ' dat- "". 9. zen 1969S. P. ll9, 33401vrestovicei
""'

Vklad: 200 6oo, '-K^~ ~~~ ---. - -
Splaceno: 200 000,-KČ
Obchodní pódii: 100%
Druh podílu: základní

.^měnový Úst: nebyl vydán
200 000. - Kč'--'-----

s=as=:s:5^ss:<--

J-"Pla. re kec.,,, 18. lejna 2017 07. 15
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SILNICE CHMELiftsT. o,
Rychtar-ikuva2173/l
326 00 Plzeň

iťO: 279 779 S l
DIČ: CZ 279 779 SI

Seznam prováděných dopravních staveb

Jako statutami Atupcc nrmy SILNICE CIIMELÍŘ s. r.o. čestní, prohlašuji <.:
^^t, ^^E.CHMEL'R_s,r'0' SP]""J°, PMpoklady pro fádně, kvaliln, a včasné

róni zakázek a má zkušenosti s realizaci zakázek níže uvedený^ '"""" """'"" "

' SS:..Re>:°.nstrukcc slá''ilj":iho vodovod" víet. ié odboček Radobycick., úl. ̂ . l'|",i
iatel; Terrasysíem s. r. o. ' ' -----., -. -.. " .", > , 1^1

Temin: 10/2013- 12/2013
Po/jrómka k provedeni práci: práce véctnč provedení protlaku
Cena; l 320 725, 00 Kč bez DPH
Osvědčení: Ne

' S^k?Tukce. stáv^ici kanalizace včetné odbocck - "li" Dolní v Pl-ni
tem s. r. o. ' ' ""

Tcrmin: 06/2014- 11 , 2014

Poznámka k provedeni práci: práce včetně provedeni protlaku
Cena: 3 256 015,00 Ke bez DPH
Osvědčení: Ne

' S;^ř1Z?:h:;yklisty"uscku Tachov' byvala kasárna v"kov
Termín: 08/201 l -09 / 2012
Poaiámka k provedení práci: práce včetně provedeni orotlaku
Cena: 3 408 308, 08 Kč bez DPH ^"' '"""""" ''. ""."
OsrčdCcni: Ne

* ^a^-Mes;°Tepla - s"llišlř sk°lni unce - sl-^bni práce
Objednatel: Mésto Teplá "" --""."i""'
Termín: 04-12/2016
Cena: 18 425 411, 74 KČ bez DPH
Osvědčení: Ano

. Stavba: Rekonstrukce ulice Koinenského Přeštice
Objednatel: Město Přeštice
Termin: Ol -05/2015
Cena: 7 089 561,26 K( bez D]>11
Osvědčeni: Ano

Spolccnoaj, ̂ ^ , ""^"" ,̂ ""^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ^ ^ ^^ ̂  ^



SMLOUVA O DÍLO

uruvreno dle § 25S6 a naši. zákona c. IÍV/2012 Sb . občanského (dále " ob f čínský zákoník")
mezi:

Objednatel:

zastoupeny;

se sídiein:

IČ:

LI. I. Smluvni strany

Obec Psái-y

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psárv

00241580

Osoba oprávnéiiá k jednáni
ve věcech technických; Renáta Sedláková, 602 754 834

dálv jen " objedná! el"

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s. r. o.

osoba oprávníná k jednáni za spol: Václav Chmeliř

se sídlem; Rychlaříkova 21 73/1, 326 00 Plzeň

IC: 27977951

DIČ: CZ27977951

osoba oprávněná k jednání

ve vicech lcchiiických: Václav Chmeliř, jednatel
cíúlejí'n "zholoviftíi"

l. II. Předmčt a účel smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo SDoíivaiicí
^provedeni práci a dodávce materiálu stavby -'Psary -'deSl-ová~"kanuliu, w""^
komm"kace. vč'í5" "'. s'u"ecl'á ^ P^klové dola""emuce~^r^^^
Aom/uíyo/. s. r. o. - stavhy vodovodů a kaiwlizud. md"ho',p"dúřské^uíbv. 'P, :ibrc!m\-

-. červnu 2016. n:-. p. rij"a 2013, over<-nú l"s. n,tli,m,v", "Kuv"ICik"",
m"o', T*'t"m" i":l'"y'!l" l"'" voiiohospodňřskc sluvhy 'CKAIT - UUi/-^"""^,
k!"wuz^u '"s' Jancm Dl"'ik1""- ""lori^, "ym inž^, ni^^rav, L^ (.. K^IT

o stavebního povoleni vydaného SSÚ OÚ Psáry ij'OVV12!/]t, ze'Jnc
ll6snab.Mimpravnimocidne9. 12. 2016. ' ~'' . "'-. -"'"'-^

1 o"tv,cdn:;.'e!. s,<:, ;'-araz.uje.dj!o, p;o. ':ede"é, bez "ad a "Modelku převzít a zaplatit sjcd"anou
cenu, jak je dohodnuto v či. lil. této smlouvy. " "----"-.-..".. '..'l-""' >J"unanou



. -M ̂ -^-^^^ " ukonsi provádéni dila pted .icho
01 ^mdokontcnim a predánim objednateli, ^^ ̂ ^^ ̂ ^
::=^E!E^ ;2;'^S^^

,. z"s,i-l> "bJ^natcl^epototn^^^i^^; ̂ ^ ̂;;^;de;i, 'vell, ><c
Sdo;^a^^^^^^^^^^^:^;oupu""
?uše^tou:y:d:tr^^?SS^^l:<=kudoručenfdl'uhe

5. Odstoupeni musí být učiněno v písemné wmc a ^
smluvní straně.

l.

ČI. IX. Závěrečná ustanoveni

= =S^ÍS?=^3^^tS
- ÍÍ§iÍ5i^5?í^
- ^^Sssy^^'"^
'. SEB'S?sS^^-> - - -1-

siraiiaint.

V Psárech dne

Za objednatele

V Plzni dne20. 02. 2017

Za zhotovitele

Milan Vťiclia

starosta

Václav C'hmcliř

jednaiel


