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R31NVEST

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vykonávání technického dozoru stavebníka  a  činnost koordinátora BOZP na stavbě

REKONSTRUKCE ZS DOLNÍ JIRCANYC. P. 12, NA POZEMKU P. C. ST. 15, KŮ DOLNÍ JIRCANY.

TERMÍN  REALIZACE

Termín  zahájení  prací:

Termín  ukončení  prací:

řijen2019

květen  2020

STANOVENÍ  HONORÁŘE

Celková cenová nabídka  za výkon TDS a  BOZP:

339. 750,-

PLATEBNÍ  PODMÍNKY:  Splatnost faktury 30 dni.

PŘÍLOHY:

1.  Návrh smlouvy

2.  Výpis ze seznamu  kvalifikovaných  dodavatelů

3.  Autorizace  -  pozemní  stavby

4.  Seznam referenčních  zakázek

Doufáme, že Vás naše nabídka  zaujala,  v  případě  Vašeho zájmu nás neváhejte  kontaktovat

S přáním  pěkného dne

Ing. Marek Raška, jednatel
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle S 2430 -  S 2444 dilu 5. oddíl  1  Občanského, žák. é. 89/2012 Sb. v  platném zněni

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: Renáta Sedláková
tel. :  602754834
(dále jen "příkazce")
na jedné straně

Příkaznik

REINVESTspol. sr. o.
K Novému dvoru 66, 142 00 Praha 4
l C  65410840

DIČ  CZ65410840

Číslo účtu  106068396/0300
Zastoupený Ing. Markem Raškou, jednatelem
(dále jen "příkazník")
na straně druhé

Článek 2
Strany této smlouvy se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních podle § 2430
obě. žák. dohodly na této smlouvě:

Článek 3

Předmět  smlouvy
l.  Předmětem této smlouvy je obstaráni záležitosti přikazce pňkaznfkem, kdy se přikazník zavazuje

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

Název stavby
"Rekonstrukce ZS Dolní Jirčany 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)



2.  Dále je předmětem  této smlouvy  dohoda smluvních  stran  o  plné moci,  o  cené, právech a
povinnostech smluvních  stran.

3.  Pňkazce uděluje touto smlouvou podle § 441 a naši. nového obé. zákoníku pňkaznikovi plnou moc,
dle niž je pňkaznik oprávněn:

a)  obstarat pro pňkazce jeho jménem a na jeho účet práce a výkony inženýrské
činnosti, spoéivajíci 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 pňkazce

v  rámci dohodnutého rozsahu TDS a koordinátora BOZP
c)  veškeré právní úkony, které učiní přikaznik na základě této smlouvy, musí být

označeny tak, že je přikaznik éini jménem přikazce (tj. v jeho zastoupeni),
d)  jednat jménem přikazce s prislušnými orgány statni správy, ostatními

orgány  a  ostatními  subjekty  ve  všech  záležitostech,  spojených  s výkonem  TDS a
koordinátora BOZP

Článek 4

Dohodnutý rozsah inženýrské činnosti
1.  Přikaznik  se  zavazuje  zajistit  pro  pňkazce  inženýrskou  činnost,  spojenou  s výkonem  TDS a

koordinátora BOZP při realizaci a dokončeni stavby označené výše, jeho jménem a na jeho účet, a to
od zahájeni stavby, až do dokončeni stavby, přičemž  závazek přikaznika  z této smlouvy je splněn
dnem  podpisu  protokolu  o  předáni  a  převzetí  stavby  mezi  zhotovitelem  a  přikazcem  jakožto
objednatelem a zároveň investorem.

2.  Pňkazník se při výkonu TDS zavazuje:
a)  kontrolovat dodizováni 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 případe  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 přikazci k likvidaci

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

f)  provádět  kontrolu  správnosti  předepsaných  nebo  dohodnutých  zkoušek  materiálů
konstrukcí  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 dnů na stavbě v četnosti zpravidla 1x týdně
i)  navrhovat ve prospěch pňkazce hospodárná opatřeni 6i omezeni hrozicich škod
j)  provádět průběžné zápisy ve stavebním  deníku  o  okolnostech,  majících  význam  pro

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

3.  Příkaznik se při výkonu koordinátora BOZP zavazuje:
a)  zpracovat plán bezpečnosti práce na staveništi
b)  celkové posoudit zajištěni BOZP a PO při pracovních  postupech
c)  zajistit ohlášeni stavby na inspektorátu práce
d)  koordinovat bezpečnost při práci všech zhotovitelů a spolupracovníků
e)  kontrolovat  celkové zabezpečeni  staveniště
f)  sledovat a dokumentovat dodržování zpracovaného plánu BOZP
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g)  vyhledávat nedostatky  a navrhovat jejich odstraněni
h)  podílet se na přípravé harmonogramu jednotlivých práci.

1.

4.

Článek 5

Povinnosti  příkaznika  v  souvislosti  se zařizováním  záležitosti
Príkaznik se zavazuje zahájit výkon TDS a  koordinátora BOZP, na stavbě počínaje  dnem 17. 10.2019 a
tuto činnost vykonávat až do dokončeni stavby (předpoklad do 31.5.2020).

2.

3.

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

Pňkazník je při zařizováni záležitostí  povinen:
a)  postupovat  s náležitou odbornou  péčí
b)  vykonávat činnost dle příslušných ustanoveni této smlouvy v souladu s pokyny příkazce,

ať již výslovnými,  nebo těmi, které zná či musí  znát, a to v souladu s  účelem, kterého má
být zařizenim  záležitostí  dosaženo a který je přikaznikovi  znám

c)  oznámit pňkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizováni záležitosti a jež mohou mít
vliv na změnu jeho pokynů, nedojde-li  ke změně pokynů na základě sdělení  pňkazce,
postupuje pňkaznik podle původních pokynů přikazce, a to tak, aby bylo možno zařídit
záležitosti a dosáhnout účelu této smlouvy

Zjisti-li přikaznik, že pokyny přikazce jsou nevhodné, či neúéelné při zařizováni záležitosti, je na to
povinen pnkazce upozornit. Bude-li v tomto případě pňkazce na zařízeni záležitosti dle svých pokynů
trvat, má pňkaznik právo:

a)  ve vyřizováni  záležitosti pokračovat  dle původních  pokynů pňkazce, pňéemž na druh
nevhodnosti pokynů příkazce  se v odpovidajicim poměru zprošťuje  odpovědnosti za úspěch
zařízeni  záležitosti a za vady jim poskytované  službě pňkazci

b)  v případě  pokračováni v zařizováni  záležitosti požadovat na přikazci,  aby své setrváni na
původních  pokynech potvrdil pňkaznikovi písemně

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

5.  Pňkaznik je povinen upozornit pňkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou
skutečnost zjisti. Bude-li v tomto případě pňkazce trvat na svých pokynech, je
přikaznik  oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.  Přikaznik  je povinen pravidelně informovat příkazce  o postupu vyřizováni záležitosti.

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

Článek 6

Povinnosti  příkazce
1.  Pňkazceje povinen předat včas přikazníkovi  věci a informace, jež jsou nutné k zařízeni záležitostí.
2.  Pňkazce je povinen poskytovat přikazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro

řádné vyřízeni záležitostí, která je předmětem této smlouvy.

1.

Článek 7

Odměna příkazníka
Přikaznik  má nárok na odměnu za svou činnost pro přikazce.
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2.  Za vyřízeni  záležitosti  pro přikazce,  která je předmětem  této smlouvy,  obdrží  přikazník  odměnu
stanovenou v dohodnuté výši éástkou 339. 750,. Ke bez DPH + 21% DPH tj. 411. 097, 50, -  K6 včetně
DPH, přičemž sjednaná doba provádění se předpokládá do 31. 5.2020.

3.  Odměna přikazníka  je splatná na základě měsiénich dílčích  faktur, vystavených pňkaznikem, které
odsouhlasí  přikazce a bude hrazena převodem  na účet pňkaznika.

4.  Po dokončeni práci, stanovených v  61. 3, je oprávněn přikaznik vystavit pňkazci konečnou fakturu
do výše sjednané smluvní částky.

5.  V případě  prodloužení  doby prováděni, maximálně však do 30. 6.2020, obdrží prikaznik poměrnou
část odměny  sjednané v  odst.  2. tohoto  článku,  tj.  1/32 z celkové  částky za každý další  týden
činnosti která činí 10.617,. Kč bez DPH + 21% DPH tj.  12.847,. Ke včetně DPH.

Článek 8

Náhrada nákladů

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

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

Náhrada nákladů je splatná spolu s odměnou přikaznika.

Článek 9

Předměty,  převzaté  příkaznikem  pro pňkazce
1.  Přikaznik je povinen předat bez zbytečného odkladu přikazci věci, které za něj

převzal při vyřizováni záležitostí.

2.  Přikaznik odpovídá za škodu na věcech převzatých od přikazce k zařízeni
záležitostí a na věcech převzatých  při jejím zařizováni od třetích  osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

Článek 10

Platnost účinnosti trvání  smlouvy
1.  Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu.
2.  Plnenidletetosmlouvyzapoenedne17. 10.2019.
3.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním dohodnutého rozsahu

závazku přikaznikem.

Článek 11

Ukončeni smlouvy
Tato smlouva konči:
1.  Uplynutím  lhůty dle 61. 10 odst. 2.
2.  Výpovědí pňkazce nebo pfíkazníka  dle ustanoveni 61, 12 této smlouvy.
3.  Odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni či. 13 této smlouvy.
4.  Zánikem pňkazce nebo příkazníka  bez právního zástupce.
5.  Ztrátou oprávněni přikaznika k výkonu dohodnuté činnosti.

Článek 12
Ukončení  smlouvy

Pňkazce  je  oprávněn  tuto  smlouvu  kdykoliv  vypovědět  písemnou  výpovědi  adresovanou
pňkaznikovi,  a  to  v jednomésiéní  výpovědní  lhůtě,  která  počine  běžet prvního  dne  měsíce
následujícího  po učiněni výpovědi. Výpověď se považuje za řádně učiněnou podáním  na poštu či
jinému veřejnému přepravci  k doručeni adresátovi -  přikaznikovi  na poslední jeho známou adresu
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(v pochybnostech se má za to, že jde o adresu v stanoveni el. 1  této smlouvy). Byla-li udělena
prikaznikovi  plná moc k jednání  jménem  pňkazce se třetími  osobami,  požaduje  se plná moc za
odvolanou dnem ukončeni této smlouvy, neni-li ve výpovědi nastaveno, že plná moc je odvolána
k datu dňvějšimu nebo s okamžitou účinnosti. Ustanoveni obecně závazných právních předpisů o
účinnosti odvoláni v  plné moci vůéi třetim  osobám tímto  zůstávají  nedotčena.

2.  Od účinnosti výpovědi  dle ustanoveni  el. 12, odstavce  1  této smlouvy  je přikaznik  povinen
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen přikazce upozornit na
opatřeni,  potřebná  k tomu,  aby  se zabránilo vzniku  škody  bezprostředně  hrozící  příkazci
nedokončením  činnosti, související  se zařizováni záležitosti.

3.  Přikaznik je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět písemnou výpovědí, adresovanou příkazci,
a  to vjednoměsiéní výpovědní  lhůtě, která poéiná běžet prvního  dne měsíce následujícího  po
učinění výpovědi. Výpověď se považuje za řádně učiněnou podáním na poštu či jinému veřejnému
přepravci  k doručeni adresátovi  -pňkazci na poslední  jeho známou adresu  (v pochybnostech  se
má za to, že jde o adresu uvedenou  v  článku 1 této smlouvy).

4.  V případě výpovědi uéiněné pňkazcem zaniká ke dni účinnosti závazek přikaznika uskutečňovat
činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto  porušením  činnosti vznikla pňkazci škoda, je
pňkazník povinen upozornit, jaká opatřeni je třeba učinit k jejímu odvráceni, Jestliže tato opatření
příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá přikaznika, aby je učinil sám, je pňkaznik
k tomu povinen.

Článek 13

Odstoupení  od smlouvy
Kterákoliv ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit písemným prohláěenim adresovaným
druhé straně s tím,  že odstoupení  je účinné doručením  předmětného  prohlášeni  druhé smluvní
straně. Důvodem  odstoupeni  od smlouvy  je velmi vážné porušeni  této smlouvy  druhou  smluvní
stranou,  nebo její  opakované  porušování  s  tím,  že druhá smluvní  strana již byla na porušení
smlouvy upozornéna a vyzvána k jejímu  řádnému plnění a odstraněni vadného stavu.

2.  Za velmi vážné porušeni této smlouvy, jako důvod odstoupení  od smlouvy ze strany příkaznika,  se
považuje zejména odmítnuti  plné moci, neposkytnuti véci, podkladů, informací či součinnost, která
je zapotřebí  pro splněni závazku pňkazníka.

3.  Ustanoveni  61. 12 a  povinnosti  upozornit  na opatřeni  potřebná  k tomu,  aby se zabránilo vzniku
škody  bezprostředně  hrozící  přikazci,  jakož  i  na  kroky  nutné  k odvráceni  bezprostředního
nebezpečí  hrozícího  právům a oprávněným zájmům přikazce  se užiji analogicky.

Článek 14
1.  Příkaznik se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl

v  souvislosti  s vyřizovánim  záležitosti pro přikazce,  ledaže se  tyto  informace,  okolnosti a
údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím  pňkazce.

2.  Závazek dle předchozího ustanoveni zůstává v platnosti i po ukončeni této smlouvy dle ustanovení
el. 11 a naši.

Článek 15

Rozhodné právo
Tato smlouva  podléhá materiálnímu  právu České republiky s vyloučením  kolizních  norem

Článek 16
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Řešeni sporu
1.  Toto ustanoveni  se zásadné vztahuje na řešení  veškerých sporů, vyplývajících  ze vzniku, výkladu,

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

2.  Strany se zavazuji, že 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 (rozhodnuti)
v souladu s obecné závaznými právními předpisy u věcně a místně příslušného soudu.

Článek 17

Písemná forma, změny, jiná ustanoveni
1.  Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její  změny tohoto ustanovení je možno

učinit jen v  písemné formě na základě úplného a vzájemného konsenzu obou stran této smlouvy.

2.  Veškerá předchozí  ať již písemná éi 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 právních  předpisů,  upravujících  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

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

R3lNVEST
*v  !>^  f  Ít;'

^^^.,
CIC; C2Sď"'3<o. '^
-MS f S'nr. c  ctfá'' C, v', 44A57

Ing. Marek Raška, jednatel
(přikaznik)

Starosta obce Bc. Milan Vácha

(pňkazce)

VPrazedne11. 10. 2019 V Psárech dne
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Výpis ze seznamu  kvalifikovaných  dodavatelů vygenerovaný  informačním  systémem  o veřeiných  zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona é. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02.08. 2019

1.  Identifikační  údaje o  dodavateli

1. 1.  Obchodní  firma/Název
REINVEST spol. s  r. o.

1.2.  Sídlo
K Novému dvoru  897/66
14200  Praha 4 -  Lhotka
Česká republika

1. 3.  IČO
65410840

1.4.  Statutární  orgán

Jméno a  příjmení  statutárního  orgánu nebo jeho členů
Ing. Karel Bárta

Ing. Marek Raška

Funkce ve statutárním  orgánu
jednatel

jednatel

Způsob jednání
Každý jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

2.  Základní  způsobilost, jejíž  splnění  dodavatel  prokázal

Dodavatel  prokázal Ministerstvu  pro místní  rozvoj,  že splňuje podmínku  podle:
.  § 74 odst.  1  písm.  a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze  č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního  řádu země sídla  dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické
osoby uvedené v  bodech  1. 1. -  1. 4. tohoto výpisu),

.  § 74 odst.  1  písm.  b)
nemá v  České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

.  § 74 odst.  1  plsm. c)
nemá v  České republice nebo v zemi svého sidla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní  pojištění,

.  § 74 odst. 1  pism. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální  zabezpečeni  a  příspěvku  na statni politiku zaměstnanosti,

.  § 74 odst. 1  pism. e)
není  v  likvidaci, nebylo proti nému vydáno rozhodnuti o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního  předpisu  nebo není  v  obdobné situaci podle právního  řádu
země sídla  dodavatele.



Strana  2 z 2

3.  Profesní způsobilost, jejíž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel  prokázal,  že splňuje  podmínku  podle:

3. 1.  § 77 odst. 1 -  profesní  způsobilost

Výpis z obchodního  rejstříku

3. 2.  § 77 odst. 2 pism. a) -  oprávněni k podnikání

Název dokladu

Výpis z veřejné  části
Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné  části
Živnostenského rejstriku

Výpis z veřejné  části
Živnostenského  rejstříku

Výpis z veřejné  části
Živnostenského  rejstříku

Vystavil

Česká

posta, s. p.

Česká

posta,  s. p.

Česttá
posta, s. p.

Česká
posta,  s, p,

Předmět podnikání

Poskytováni  služeb v  oblasti
bezpečnosti a ochrany zdrávi pň
prací

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění  staveb, jejich změn a
odstraňováni

Výroba, obchod a  služby neuvedené
v  přilohách  1  až 3 živnostenského
zákona

Obory
činnosti

Viz. poznámka 1
za tabulkou

Datum

vystaveni

27. 11.2018

27. 11.2018

27. 11.2018

27. 11.2018

Datum

platnosti

Pozn.1
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativni  správy a služby organizačně hospodářské povahy

3. 3.  § 77 odst. 2 pism. c) -  odborná způsobilost

Název dokladu

Osvědčení  o  autorizaci  č.

36036

Osvědčení  ev, c.:
SGS/021/KOO/2015

Obsah dokladu

Ing. Karel hlorner, autorizovaný inženýr v oboru
pozemní  stavby

Ing. Lea Jedličková, odborné způsobilá k činnosti
koordinátora bezpečnosti a  ochrany zdraví  pn
práci na staveništi

Vystavil

CKAIT

S G S Czech

Republic, s. r. o.

Datum

vystavení

13.06.2012

10.09.2015

Datum
platnosti

10.09.2020

4.  Datum podáni žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí  o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní  moci dne 06. 02. 2019.
Poslední  aktualizace zápisu v  seznamu byla provedena dne 06. 02. 2019.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika  -  Ministerstvo  pro místní  rozvoj

Datum: 02. 08.2019

Evidenční  éislo: W19080000191



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo  36036

vydané

\/

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Karel Horner

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným  inženýrem
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAITje veden pod číslem
0003427

aje oprávněn používat autorizačni razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde: ^^

Autorizace je udělena ke dni  13. 6. 2012

<g. Pavel Křeček
předseda  CKAIT
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Seznam referenčních zakázek

3

a

investor

Národní filmový
archiv

MésísKá  část  Praha

-  Ďáblice

Méaskg čas' Pralo 1'

Akademie

muzických uméňi
v  Praze

Kontakfni osoba

(ve. e<mai!u, ttíiefonu)

PhD'.  Mic-. a'  Br&san;,
Te;:  734275  ň4a

''nicnal. ore^ar';'tí;r''a. cz

Jan Hrdlička

737 272 749

ťonza. hrdlicka64@gr!i3;l. [;om

Kale i''r-a Zt~iíy slova
+fi2C  5QS 59-i  555

zifmeiovaíťĚcrahal i .cz

ing. Ladisis-L-- Paiuska
iadislav.palusk3@amu.cz.

tel.  -420 234 244 503

Popis zakázky (popis realizovaných
činnosti ve. umfsténi)

Arciiivni area! NFA -  HRADISTKO l!
zaaáfs"'  yykorai ciniostí  techni ckého  ciozow

sfďeĎňfta.  koo!(iiri 3!.o'a  SOZP

Obecni dům

Zaj:š!ě": výko"u č"iws'i techficféhG cS-3:Qfu
stsve!hn,'fs. .iQQrciinétOfa SOZP

ZS CAMPANUS, PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ
HALY

zajišwn;  Vffkom:  č"~imsh  tschfy. c^W  tiozGfii
sta;sbní'i<a,  ifoordinérora SOZP

AMU -  Generální rekonstrukce a  studia
FÁMU

zafStón?' vvkona čsnnosri ieciw.-ďého ďozo";
s!a;eh"'i<3. i<oordináío:'s 3CZP

tntfesticni  náklady
v  K?, bez DPH

117000000.-

41. fi5fi.S23.-

55. 00u. OQO, -Kč

101  50COOQ,-

Místo
prováděných

stav.  prací

Hrad;s;ko.
Pra"-s -záoaň.

Ssředois-sky  kra.

Pra^a  -  Dabiise

Pra ró

P'an3 1

Doba  plněni

02^2015

08/20-0

CS/2016

11/20-S7

07.-2013

Q1/2Q19

1G;2Q15

12. -2017


