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BUNG

Obec Psa ry
Pražská 137

25244

P séry

BUNGCZs. r.o.
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100 00 Praha <0-Strašnice
Mobil; +420775857707
E-Maii: miroslav. blazek@bLjng. cz
v/\vw bung cz
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Ing. Miroslav Blažek

14. 10.2019

Věc : Technický dozor stavby, koordinátor BOZP - "rekonstrukce ZŠ Dolni Jirčany
č. p. 12, na pozemku p.č. st. 15, ku Dolní Jirčany

Předmět plněni:

. Výkon Technického dozoru stavby po dobu výstavby 32 týdnů.

. Výkon Koordinátora BOZP po dobu výstavby 32 týdnů.

Cena :

Kalkulace ceny prováděni činnosti TDS :
32 týdnů x 10 h x 720, - kč/hod
Cena 230 400, 00, -bez DPH

Kalkulace ceny prováděni činnosti Koordinátora B02P
32 týdnů x 3 h x 720, - k6/hod
Cena 69 120. 00, -bez DPH

Celková cena éini 299 520, 00, - bez DPH, 362 419, 20, - vč. DPH

S přátelským pozdravem

C2 s. r o.
V Olwa.ch^.Syi "}. !$u 00 Praha ró

i76

Ing. Miroslav Blažek

jednatel společnosti
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 14. 10. 2019 14:54:49

Obcliodni hrnu: BUNG CZ s. r. o.

Adresa sídla- V olšiiiách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Identifikační číslo osoby: 27454576

Siattitúnii orgán něho {tího Cfenové:

Jméno a příjmení: Miroslav Blažek (2)
V/nik funkce: 15. &2. 201S

Jméno a přijmcni: PETER PITTNKR (3)
Vznik funkce: 01. 01. 2017

Živnostenské oprávwiii č. S

Předmět podnikání:
Obnn;' Činnosti:

Druh živiiťssti:

Vznik oprávněni:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
Zprostředkování obchodu s služeb

Poradenská a konzultační" činnost, .tpracováni odborných studii a posudků
Ohfašovací volná

11. 05. 2001;

Doba pĚatnosli oprávnění: na áobtl nťurčitou

/-.svnosienské oprávne. nl č 2

Předirset podnikání: Projektová činnost ve vvstítvbě
Druh živiiosíí: Ohlašovací vázaiiá

Vznik oprávněni: 03. 04. 2018

Doba platnosti oprávněn!': na dobu neurčitou

Odpovědm' zásnipce:

jméno a příjmení: Ing. Jan Andrs(l)

Živnostenské opf-uvněn! a-. 3

Předmět podnikáni: Prnvádeni staveb, jqieh /.min a odslraňovánf
Druh ži\nosti: Ohlašovací vázaná

Vzíiik oprávněni: 23. 04. 2018

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Odpwcdnv zasaifxe:

Jméno a príjment: Ing. Jan AodrŠ (l)

/.svnossenská oprávťseni Č.-4

Předniět podnikáni: Poskytování služeb v oblasti bcxpečnost) a ochrany zdraví při práci
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni: 23.04.20I8

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

OdpověMnv zá^fapw:

Jméno a příjmení: Ing. Jan Andrš (l)

Adresa mula. kde ke vypofáíhl pripatlné zmwzkypa ukončeni cimmsli v provozovně ť§ 31 odsl. 16 íh-naslfmkrho
zákonu)

/. \'\\ ?. ?> \-, '>, ;1i



7 \ll!i!n pro \yporádám zavíízki}' Amencká 339 3^. i 20 00. Praha 2 - Ylnuhraíh-

Adresa; Londýnská 536/18. 12<1 DO. Praha 2 - Vinohrady

IdentiHkíiĎfií číslo provozovny: 1004Í58947

Lkončcni činnosti v provozovně: 01.01.2017

2. Místo pro vypořádáni :th~u:ksr Perachá 24S3 " , 20 00, Praha 2 - }'inohra<h'

Adresa; Anicricka 339/39. 1211 00. Praha Z - Vinohradv

identifikační cisio provozovny: 1011632918

ťkoncení Sinnosií v provozovně: 03.04.2018

Seznam xácastněnvch osolí

Jméno a pnjmcni: liig. Jali Andrš (1)

Datuin naro/efii; 14. i2. 1966

Občanství: Ceíiká republika

Jméno a pnjmcni:
Datum narození:

Miroslav Blažek (2)

03. 08. 1987

Jméno a přijmeni:

DaiLiin narozeni:

PETER PITTNER (3)

17. 12. 1969

Lřad přislušnv podle §71 odst.2 zívnosiťnského zákona: ťřad městské části Praha !0

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu pjatnosti výpisu zapsány
v živnosíeiitském rejstříku.

/. \';\ !fí ^j:;i i'sl. ;i r'.



Seznam referenčních zakázek

Technický dozor stavby, kooordinátor BOZP - "Rekonstrukce ZŠ Dolní Jiréany
Ď.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, ku Dolní Jirčany"

Účastník:

Název: BUNQCZsro
Sídlo: V Olšinách 2300/75. 100 00 Praha 10
lC: 27454576
Zastoupen Ing. Miroslavem Blažkem

tímto čestné prohlašuje, že provedl níže uvedené služby

Název zakázky:

Předmět činnosti:

Podrobný popis:

Název objednatele + kontakt:

Cena zakázky v Ke bez DPH:

Doba plněni zakázky:

Vivatization 2018

Projekční práce

Výkon technického dozoru stavebníka

Výkqn koordinátora BOZP a inženvrina

OMV Česká republika s. r. o. - Šiétkova 1638/18, 140 00 Praha 4
Miroslav Marschal, tel. : 731 130 571
cca 40 mil. Ke bez DPH

Vlastni výkony v Ke bez DPH: | 5, 4 mil. Ke bez DPH

01-12/2018

^ Název zakázky a předmět plněni: Stavební úpravy ZŠ Milin - TUŠ a koordinátor BOZP

Název objednatele + kontakt: . Obec Milin - Ing. Vladimír Vojáček, tel. : 603 958 654

Cena zakázky v Ke bez DPH; 20. 7 mil. Ke bez DPH

Vlastní výkony v Kč bez DPH: ! 360 000 Kč bez DPH

Doba plněni zakázky: 08/2018-08/2019

Název zakázky a předmět plněni: | Od Valdstejna k Pucklerovi
knížecí' kvalita služeb pro naše hosty (reg. c. 100272994)
stavební' úpravy zámku v Doksech - výkon TDS a kooBOZP

Název zadavatele + kontakt:
Město Doksy - Mgr. Jakub Derynk, tel. : 775 972 359

Název objednatele + kontakt:

Cena zakázky v Ke bez DPH:

IBR Consulting s. r. o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
Aleš Bednář, tel. : 731 648 536

40 mil. Ke bez DPH

Vlastni výkony v Ke bez DPH: i cca 1. 15 mil. Ke bez DPH

Doba plnění zakázky: 12/2017-05/2019



Oprávněná osoba za účastníka jednat Ing. Miroslav Blažek
Jednáte! společnosti

VPrazedne14.10.2019

BUNG CZ s,, '. o: _ , . .
V Olšináati 2300^5. 1u00()l'raha ''

,7 Ss-^''', Wsi^_^
CZ2'M54S76 '-'.

^^ . ....... .. . . . . ,

Podpi s oprávněné osoby
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle S 2430 - S 2444 dilu 5. oddíl 1 Občanského, žák. č. 89/2012 Sb. u Dlatnémzněni

Článek l

Strany smlouvy

IC: 00241580
DIČ:

Příkazce

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
Zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Milan Vácha, starosta
tel. : 241 940454
Zastoupená ve věcech technických: Tomáš Hejzlar
tel. : 602754834

(dále jen "příkazce")
na jedné straně

Příkazník

Se sídlem

IČ
DIČ
Číslo účtu

Bankovní spojeni
Zastoupený
tel.:
(dále jen "příkazník")
na straně druhé

BUNGCZs.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
27454576

CZ27454576
2040554170/5500
Raiffeisenbank, a. s.
Ing. Miroslav Blažek, jednatel
775 857 707

Článek 2

Strany této smlouvy se na základe úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních podle § 2430
obé. žák. dohodly na této smlouvě:

Článek 3

Předmět smlouvy
. Předmětem teto smlouvy je obstaráni záležitosti přikazce přikaznítem, kdy se přikaznik zavazuje

zajistit pro přikazce inženýrskou činnost spočivajici ve výkonu technického dozoru stavebníka
(dále jen TDS) a koordinátora BOZP a to při realizaci níže uvedené stavby:
Název stavby

"Rekonstrukce ZS Dolní Jiréany č. p. 12, na pozemku p. 6. st. 15, ku Dolní Jirčany."
To vše v rozsahu a za podmínek, jak dále v této smlouvě stranami dohodnuto.

Strana 1 (celkem 6)
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2. Dále je předmětem této smlouvy dohoda smluvních stran o plné moci, o ceně, právech a
povinnostech smluvních stran.

3. Přikážeš uděluje touto smlouvou podle § 441 a naši. nového obě. zákoníku přikaznikovi plnou moc,
dle niž je přikaznik oprávněn;

a) obstarat pro přikazce jeho jménem a na jeho účet práce a výkony inženýrské
činnosti, spoéivajici a mající souvislost s výkonem technického dozoru stavebníka

(TDS) koordinátora BOZP na stavbě, v rozsahu dohodnutém v el. 5 této smlouvy
b) ke všem právním úkonům, které přikaznik bude činit jménem prikazce

v rámci dohodnutého rozsahu TDS a koordinátora BOZP

c) veškeré právní úkony, které učiní pňkaznik na základe této smlouvy, musí být
označeny tak, že je pňkaznik činí jménem příkazce (tj. v jeho zastoupeni),

d) jednat jménem přikazce s příslušnými orgány statni správy, ostatními
orgány a ostatními subjekty ve všech záležitostech, spojených s výkonem TDS a
koordinátora B02P

Článek 4
Dohodnutý rozsah inženýrské éinnosti

1. Přikaznik se zavazuje zajistit pro přikazce inženýrskou činnost, spojenou s výkonem TDS a
koordinátora B02P při realizaci a dokončeni stavby označené výše, jeho jménem a na jeho účet, a to
od zahájení stavby, až do dokončeni stavby, přičemž závazek příkaznika z této smlouvy je splněn
dnem podpisu protokolu o předáni a převzetí stavby mezi zhotovitelem a přikazcem jakožto
objednatelem a zároveň investorem,

2. Přikaznik se při výkonu TDS zavazuje:
a) kontrolovat dodržováni podmínek stavebního povoleni, popř. opatřeni orgánu
stavebního dohledu
b) dbát dodržováni postupu stavby s projektovou dokumentaci zpracovanou pro
provedeni stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickým
normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o
dílo

c) v případě potřeby požadovat systematické doplňováni a dopracováni projektové
dokumentace pro provedeni stavby

d) provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných
podkladů a faktur, předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou
smlouvou o dílo a tyto předávat přikáže! k likvidaci

e) provádět kontrolu těch části stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty
a nebo se stanou nepřístupnými, a to formou zápisu do stavebního deníku

f) provádět kontrolu správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů
konstrukci a prací a vyžadováni dokladů o kvalitě (doklad o schváleni výrobku, certifikát,
atest, prohlášeni o shodě, atd.)

g) kontrolovat postup práci zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a
uzavřených smluv

h) účastnit se kontrolních dnu na stavbě v četnosti zpravidla 1 x týdně
i) navrhovat ve prospěch přikazce hospodárná opatřeni či omezeni hrozicfch škod
j) provádět průběžné zápisy ve stavebním deníku o okolnostech, majících význam pro

způsob prováděni stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se stavebním
zákonem a prováděcí vyhlášky

3. Přikaznik se při výkonu koordinátora BOZP zavazuje:
a) zpracovat plán bezpečnosti práce na staveništi
b) celkově posoudit zajištěni BOZP a PO při pracovních postupech
c) zajistit ohlášení stavby na inspektorátu práce
d) koordinovat bezpečnost při práci všech zhotovitelů a spolupracovníku
e) kontrolovat celkové zabezpečeni staveniště
f) sledovat a dokumentovat dodržováni zpracovaného plánu BOZP

Strana 2 (celkem 6)
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g) vyhledávat nedostatky a navrhovat jejich odstraněni
h) podílet se na pňpraué harmonogramu jednotlivých práci.

Článek 5

Povinnosti přfkaznika v souvislosti se zařizováním záležitosti
1. Pnkaznik se zavazuje zahájit výkon TDS a koordinátora BOZP, na stavbě poéinaje dnem 17. Í0. 2019 a

tuto činnost vykonávat až do dokončeni stavby (předpoklad do 31. 5. 2020).'

2. Veškeré podklady a věci převzaté od pňkazce (např. posudky a projektová
dokumentace) jakož i předaná rozhodnuti, jsou vlastnictvím přikazee a přikaznik je
povinen je při skončeni této smlouvy vrátit přikazci.

3. Pnkaznik je při zařizováni záležitosti povinen:
a) postupovat s náležitou odbornou péci
b) vykonávat činnost dle pňslusných ustanoveni této smlouvy v souladu s pokyny pfikazce,

ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s úéelem, kterého má
být zařízením záležitosti dosaženo a který je příkaznikovi znám

c) oznámit přikazcl všechny okolnosti, které zjistil při zařizováni záležitosti a jež mohou mít
vliv na změnu jeho pokynů, nedojde-II ke zrněné pokynů na základě sděleni pňkazce,
postupuje pnkaznik podle původních pokynů prikazce, a to tak, aby bylo možno zařídit
záležitosti a dosáhnout účelu této smlouvy

?-.? Npřlk, az"ik' že PokynyPříkaz<:eJsou nevhodné, či neůéelné při zařizováni záležitosti, je na to
povmenpnkazce upozornit. Bude-li v tomto případě přikazce na zařízeni záležitosti dle svých pokynů
trvat, má prikaznik právo:

a) ve vyřizováni záležitosti pokračovat dle původních pokynů přikazce, prjeemž na druh
nevhodnosti pokynů přikazce se v odpovidajicim pornem zprošťuje odpovědnosti za úspěch
zařízeni záležitosti a za vady jim poskytované službě přikáže!

b) v případě pokračováni v zařizováni záležitosti požadovat na přikáže!, aby své setrváni na
původních pokynech potvrdil přikazníkovi písemně

c) odstoupit od smlouvy, přiéemž tímto není dotčeno právo přikaznika na výplatu poměrné části
sjednané odměny, s ohledem na rozsah vykonané práce

5. Přikaznik je povinen upozornit přikazce na to, ze jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladné poté, co danou
skuteénost zjisti. Bude-li v tomto případě přikazce trvat na svých pokynech, je
přikaznik oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Pňkaznik je povinen pravidelně informovat přikazce o postupu vyřizováni záležitosti.

7. Přikazník je povinen předat po vyřízeni záležitostí bez zbytečného odkladu věci nebo
plněni, které za něho převzal při vyřizováni záležitosti

4.

Článek 6

Povinnosti příkazce
Pňkazce je povinen předat véas přikaznikovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízeni záležitosti.
Prikazceje povinen poskytovat prikaznikovi nezbytnou souéinnost potřebnou pro

řádné vyřízeni záležitosti, která je předmětem této smlouvy.

Článek 7
Odměna přikazníka

1. Přikaznik má nárok na odměnu za svou činnost pro pňkazce.

Strana 3 (celkem 6)
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2. Za vyřízeni záležitosti pro přikazce, která je předmětem této smlouvy, obdrží přikazník odměnu
stanovenou v dohodnuté výši čistkou 299520, 00, - Ke bez DPH + 21% DPH tj. 362419, 20, - Ke
včetně DPH, pňeemž sjednaná doba prováděni se předpokládá do 31.5.2020.

3. Odměna přikaznika je splatná na základe měsíénich dlléich faktur, tfystavených prikaznikem, které
odsouhlasí prikazce a bude hrazena převodem na účet přikaznika. Dílci faktura za plněni
poskytnuté v říjnu 2019 bude na částku ve výši 1/15 odměny uvedené v odst. 2. Dílci faktury za
plněni poskytnuta v listopadu 2019 až květnu 2020 budou vždy na částku ve výši 2;15 odměny
uvedené v odst. 2.

4. Po dokončeni práci, stanovených v el. 3, je oprávněn pňkazník vystavit přikazci konečnou fakturu
do výše sjednané smluvní částky.

5. V případě prodlouženi doby prováděni prací, maximálně vsak do 30.6.2020, obdrží přikaznik na
základe dílci faktury částku ve výši 1/32 odměny uvedené v odst. 2. za každý celý týden plnéní této
smlouvy.

Článek 8

Náhrada nákladů

Přikaznik má také vedle odměny za svou činnost pro pňkazce, která je předmětem
této smlouvy, nárok na náhradu následujicich nákladů:

a) správní a jiné poplatky (za úřední překlady, znalecké posudky, odborná stanoviska,
zprávy a vyjádřeni)

Náhrada nákladů je splatná spolu s odměnou pnkaznika.

Článek 9

Předměty, převzaté přikazníkem pro příkazce
1. Přikaznik je povinen předat bez zbytečného odkladu pňkazci věci, které za něj

převzal při vyřizováni záležitosti.

2. Přikaznfk odpovídá za škodu na věcech převzatých od pňkazce k zařízeni
záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizováni od třetích osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynaloženi odborné péče.

Článek 10

Platnost účinnosti trváni smlouvy
1. Tato smlouva je platná a ůéinná ode dne jejího podpisu.
2. Plněni dle této smlouvy započne dne 17. 10. 2019.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním dohodnutého rozsahu

závazku pňkaznlkem.

Článek 11
Ukončeni smlouvy

Tato smlouva konči:

1. Uplynutím lhůty dle 61. 10 odst. 2.
2. Výpovědi přikazce nebo pffkaznika dle ustanovení 61. 12 této smlouvy.
3. Odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni 61. 13 této smlouvy.
4. Zánikem prikazce nebo pňkaznika bez právního zástupce.
5. Ztrátou oprávněni přikaznika k výkonu dohodnuté éinnosti.

Strana 4 (celkem 6}



2/19/10

2.

4.

Článek 12
Ukončeni smlouvy

Přikazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědi adresovanou
prikazníkoyi, a to v jednomésiéni výpovědní lhůtě, která počíná bězeťprvniho dne měsíce
následujícího^ po doručeni výpovědi. Výpovéď se považuje za řádně podanou předáním na poštu
či jinému veřejnému přepravci k doručeni adresátovi - přikaznikovl na poslední jeho známou
adresu (v pochybnostech se má za to, že jde o adresu v stanoveni či. 1 této smlouvy). Byla. li
udělena prikaznikovj plná moc k jednáni jménem přikazce se třetími osobami, považuje se plná
moc za odvolanou dnem ukončeni této smlouvy, neni-li ve výpovědi stanoveno, že plná moc je
odvolána k datu dřívějšímu nebo s okamžitou účinnosti. Ustanoveni obecně závazných právních
předpisů o účinnosti odvoláni v plné moci vůči třetím osobám tímto zůstávají nedotéena.

Od účinnosti výpovědi dle ustanoveni 61. 12, odstavce 1 této smlouvy je pňkaznik povinen
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen přikazce upozornit na
opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící přikazcl
nedokončením činnosti, souvisejici se zařizováni záležitosti.

Pňkazník je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět písemnou výpovědi, adresovanou přikazci,
a to v jednoměsíční' výpovědní lhůtě, která poéiná běžet prvního dne méslce následujiciho po
doručeni výpovědi. Výpovéď se považuje za řádné podanou předáním na poštu či jinému
veřejnému přepravci k doručeni adresátovi - přikazci na poslední jeho známou adresu (v
pochybnostech se má za to, že jde o adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy).

V případě výpovědi učinéné přikazcem zaniká ke dni ůeinnosti závazek přikaznika uskutečňovat
činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto porušením Činnosti vznikla přikazcl škoda, je
pňkaznik povinen upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvráceni. Jestliže tato opatřeni
přlkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá přikazníka, aby je učinil sám, je přikaznik
k tomu povinen,

2.

3.

1.

Článek 13

Odstoupeni od smlouvy
Kterákoliv ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit písemným prohlášením adresovaným
druhé straně s tím, že odstoupeni je účinné doručením předmětného prohlášeni druhé smluvní
straně. Důvodem odstoupeni od smlouvy je podstatné porušeni této smlouvy druhou smluvní
stranou, nebo její opakované porušováni s tím, že druhá smluvní strana již byla na porušeni
smlouvy upozornéna a vyzvána k jejímu řádnému plněni a odstraněni vadného stavu.

Za podstatné porušeni této smlouvy, jako důvod odstoupení od smlouvy ze strany přikaznika, se
považuje zejména odmítnutí plné moci, neposkytnuti veď, podkladů, informacfci souéinnost, která
je zapotřebí pro splněni závazku přikaznika.

Ustanoveni 61. 12 o povinnosti upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku
škody bezprostředně hrozící pňkazci, jakož i na kroky nutné k odvrácení bezprostředního
nebezpečí hrozícího právům a oprávněným zájmům přikazce se užijí analogicky.

Článek 14
Přikaznik se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které $e dozvěděl
v souvislosti s vyřizovánim záležitosti pro pňkazce, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje
stanou obecné známými jinak než prostřednictvím prlkazce.

2. Závazek dle předchozího ustanoveni zůstává v platnosti i po ukončeni této smlouvy.
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Článek 15

Rozhodné právo
Tato smlouva se řídi právním řadem České republiky.

Článek 16

Řešeni sporu
1. Toto ustanoveni se zásadné vztahuje na řešeni veškerých sporů, vyplývajících ze vzniku, výkladu,

realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré vztahy bezprostředné související (dále jen "spory"),

2. Strany se zavazuji, ze veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešeni smírnou
cestou možné, může podat kterákoliv strana této smlouvy návrh (žalobu) na řešeni sporu (rozhodnutí)
v souladu s obecně závaznými právními předpisy u vécně a místně příslušného soudu.

Článek 17
Písemná forma, změny, jiná ustanoveni"

1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné
formě na základě úplného a vzájemného konsenzu obou stran této smlouvy.

2. Veškerá předchozí ať již písemná či ústní jednáni mezi stranami této smlouvy, týkající se předmětu
této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti.

Článek 18

Salvatorni ustanoveni

Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanoveni této smlouvy platná a účinná. Na místo neúčinného či neplatného ustanoveni se použiji
ustanoveni obecně závazných právnich předpisů, upravujicich otázku vzájemného vztahu smluvních
stran. Strany se pak zavazuji upravit svůj vztah přijetím jiného ustanoveni, které svým výsledkem
nejlépe odpovídá ustanoveni neplatného resp. neúčinného.

Článek 19
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (1) vyhotoveni

BUNGK;
v LilsEnácn23^0. '?^""-

Ing. Miroslav Blažek, jednatel
(pňkaznik)

Starosta obce Bc. Milan Vácha
(přikážeš)

VPrazedne14. 10. 2019 V Psárech dne
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BUNG
Buruo cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O POČTU LISTŮ V NABÍDCE

Název BUNGCZs. r. o.

se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice

zastoupený Ing. Peterem Pittnerem a Ing. IVIiroslavem Blažkem

IC: 27454576

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem Technický dozor stavby, koordinátor BOZP -
"rekonstrukce ZS Dolní Jirčany č.p. 12, na pozemku p.c. st. 1S, ku Dolní' Jirčany", tímto
čestné prohlašuje, že nabídka, kterou předložil v rámci zadávacího řízení, sestává z 13 listů.
které jsou očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

V Pražádné 14. 10. 2019

BUNG L
i/' Olšinách 23ď ^

Ing. Miroslav Blažek - jednatel

BUNQ CZ s. u^ V Olšinách 2300/75. 100 00, Praha 10 - Strašnice. Ťeíefon: +420 775 857 707, e-mall: infoabung cz
l?- 27454576. DIČ: CZ27454576. Bankovni spojeni: Raiffaisen BANK, 6, ú '2040554Í70f5500




