S

V

I-I:-.-Iııìiıo

a

15

11ıZI

fi'

P

3

I
1

rı;~I

-41.3

hod

nh?

Z
hjh

TITULNÍ

rra

řcﬂnyw.-ızn

N
-.oo

v.-'ı'ıı'ı'

invınıı

-..1I'r

LIST

uchazeče 'veřejné Iakäzkv na akci
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ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 632"

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Sídlo:
Korespondenční adresa:

Miladv Horákové 2931123, 1Bů UD Praha E
Havlíčkova 15, 11D DÚ Praha 1

Zaatoupený:

ing. arch. |'v'iarta Mezerovä a Martin Růžička, jednatele
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Bankovnispojení:

Raiffeisen Bank a.5., Na Příkopě BEDIE4 llü DU, Praha 1

čiﬂın účnn

aıaza:›ˇ4oo1r55oD

ID datové Schránkv:

Saí-Imwtk

Kontaktniosoba: Martin Růžička
e-mail: info@5vizn.conˇı
tel: +420 EDB ü?1 QÚB
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'veřejná zakázka na službv zadávaná
dle ustanovení § 38 zak. č. 13?/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znéní pozdéjších předpisů
ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci budovv č. p. 632

Název:

Název:

Česká republika - Úřad práce České republikv

idjm

Dobrovského 12?8,f'25, 1?U OU Praha ?

ł
Knntaktmadresa:

_ k.
...k
_
_
Krajs a poboc a v Lıberc:
Dr. lvl. Horákové 58D,f?, 46D D1 Liberec

IČ:

724 95 591

|‹:›h=hnﬂni ﬁnnz nﬂhn název I nhnhnﬂınifin-na nﬂhn
méno a príjmení:

SUIŽN s.r.o.

Sídlo ,I místo podnikání, popř. místo trvalého pobvtu: Milady Horákové 298fI23, Hradčany, IŰÚ [JU
Praha 6

IČ:
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Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:

CZ 033 UI 087
-

lng. arch. Mana lvlezerova, Martin Růžička

Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
.
.
C. 229885
e-II uchazeč v nı zapsán:
Kontaktní osoba:

ľvlartin Růžička

éI.ffa1t:
_

603 07'] 908
I'

._

E-mail:

inÍ`o,í:}`Íisvi2_1'1.oonT
-___ø-

ID datové schránky:

sa3mwti‹

Cena celkem včetne

Struktura nabídkové ceny

DPH:

DPH:

Cena celkem bez DPH:

109 200,-

520 000.-

Koordinace a provedení
předprojektovvch praci
:'

629 20121,-

PřÍ'=*hH É- 1

_

Dokumentace pro společné územní
rozhodnutí a stavební řízení a pro
stavební povolení

ł 264 450,-

219 450,-

I 045 000

Inženýrské činnosti pro üčelv vvdání
územního rozhodnutí a stavebního
povolení

60 500,-

10 500.-

50 000.-

1 064 300,-

184 800.-

880 000 -

36 300.-

6 300,-

30 000,-

ZTB 300,-

48 300.“

230 000 -

3 333 550,-

5?S 550,-

2 ?55 000

Projektové dokumentace pro
provádění stavbv
Poskvtnutí součinnosti v rámci
zadávacího řízení pro výběr
dodavatele stavbv v rámci veřejné
zakázkv v otevřeném řízení
vvkon autorského dozoru, ůčast při
jednání kontrolních výborů

CELKEM
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is oprávněné osobv

/

III, jméno, příjméní

_

lng. arch. Marta Ivlezorová, Ivlartirí
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CESTNE PROHLASENI

o Splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 a § 62 odst_ 3 zákona č. 13T*';'200E: Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [dále jen
„zál-:on"j

veřejná zakázka: ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
budovv č. p. 632"
zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republikv

Já níže podepsaná Ing. arch. Marta Mezerová nar. 25.4.1981 bvtem: Pod Baštami 299/?,
Hradčany, Praha 6, 160 00.
Já níže podepsaný Martin Růžička nar. 13.5.1983, bvtem: Jeřická 1991;'21, Praha 9 - Horní
Počernice, 193 00.
jako osobv oprávněné jednat jménem či za uchazečel
Svlžnl s. r. o.
se sídlern Milady Horákové 298,'123, Hradčanv, Praha 6, 160 00, IČ: 033 01 08?
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229885
(dálejen clodavatelll

čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou zakázku splřıuji veškeré základní
kvalifikační předpoklady dle § 53 písm_ al až I) zákona.
Základní kvalifikační předpoklad! j§ 53 zákonal
splňuje uchazeč, který:

al který nebvl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupinv, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdv jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-Ii o právnickou osobu, musi tento předpoklad splřiovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osobv; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složkv; tento

1

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu kůzemí České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bvdlišté,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musı
tuto pod minku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osobý; podává-li

I'

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složkv, musi předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složký; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republikv, tak k zemi svého sídla, mista podnikání

či býdliště,
cl který vposledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
dl vůči jehož majetku neprobíhá nebo vposledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, vněmž bvlo vvcláno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebýt zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebýl konkurs
zrušen proto, že majetek bvl zcela nepostačujicí nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,

el který není v likvidaci,
fl který nemá v evidenci daní zachycenv daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či býdliště dodavatele,
gl který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bvdliště dodavatele,
hl který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či býdliště dodavatele,
il který nebýl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm_ dl zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vvkonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osobv odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na týto
osobý,
jl který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

2

kl kterému nebyla vposledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
nelegální práce dle Š* 5 písm_ el bod 3 zákona č. 43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů,
Il vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3

letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupý a
řešení krize na finančním trhu.

V Praze dne 13.10.2016

/

Ing. arch. Marta lvlezerová, Martin Růžička
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1 v případě, že dodavatelem je fvzická osoba, text čestného prohlášení přiměřeně upraví
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CESTNE PROHLASENI

O splnění profesních kvalifikačních předpokladů
dle § 54 a § 62 odst. 3 zákona č. 13?;'2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů [dále jen ,,zákon'“'l

veřejná zakázka: ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
budovy č. p. 632"
zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky

Já níže podepsaná lng. arch. Marta Mezerová nar. 25.4.1981 bytem: Pod Baštami 299/?,
Hradčany, Praha 6, 160 00.
.lá níže podepsaný Martin Růžička nar. 13.5.1983, bytem: leřická 1991/21, Praha 9 - Horní
Počernice, 193 00
jako osoby oprávněné jednat jménem či za uchazečel
SVIŽN s. r. o.
se sídlem Milady Horákové 298,í123, Hradčany, Praha 6, 160 00, IČ: 033 01 08?
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného městským soudern v Praze oddíl C, vložka 229885

lnzzıáıﬂ jen ﬂınﬂıavﬂtelll
čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou zakázku splňují veškeré profesní
kvalíﬁkační předpoklady dle § 54 písm_ al a bl zákona, dle kterého splnění profesních
kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
al

disponuje dle § 54 písm_ al zákona výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisem zjiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

bl

disponuje dle § 54 písm_ bl zákona dokladem o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

'v' Praze dne 13.10.2016
n.n.nn.+ı ııı nnnnını ııı ınnnnı ııı nn n

lng _ arch. Marta Mezerová, Martin Růžička
jednatelé
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CESTNE PROHLASENI

O ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku
dle § 50 odst_ 1 písm_ cl a § 62 odst_ 3 zákona č. 13?,!2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů [dále jen ,,zákon"]

veřejná zakázka: ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukcí
budovy č. p. 632"
zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky

Já níže podepsaná lng. arch. Marta Mezerová nar. 25.4.1987, bytem: Pod Baštami 299,ć'?,
Hradčany, Praha 6, 160 00.

Já níže podepsaný Martin Růžička nar. 13.5.1983, bytem: leřická 1991,/21, Praha 9 - Horní
Počernice, 193 00.
jako osoby oprávněné jednat jménem či za uchazečeı

svıžıv s. r. n.
se sídlem Milady Horákové 298;'123, Hradčany, Praha 6, 160 00, IČ: 033 01 08?
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 22988

laáıﬂ jen ﬂınaavﬂteıjl
čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou zakázku jsem vsouladu s 5 50 odst_ 1
písm_ cl zákona ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

v Praze dne 13.10.2016
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lng. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička
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1 v případě, že dodavatelem je fyzická osoba, text čestného prohlášení přiměřeně upraví

1

Přilﬂhﬂ fı- 2:1

_
II'
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CESTNE PROHLASENI

o splnění technických kvalifikačních předpokladů

(seznam významných služebl
dle § 56 odst_ 2 písm_ al a § 62 odst_ 3 zákona č. 13172006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů [dále jen ,,zákon"'l

veře'|ná zakázka: ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
budovy č. p. 632"
zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky

Já níže podepsaná lng. arch. Marta Mezerová nar. 25.4.1987, bytem: Pod Baštami 299/'7,
Hradčany, Praha 6, 160 00.
Já níže podepsaný Martin Růzicka nar. 13.5.1983, bytem: leřická 1991/21, Praha 9 - Horní
Počernice, 193 00.
jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazečeı

svıžhı s. r. n.
se sídlem Milady Horákové 298,í123, Hradčany, Praha 6, 160 00, IČ: 033 01 08?
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229885

(dále jen dodavatelll
čestně prohlašuji, že jsem v posledních 3 letech řádně zpracoval a dokončil minimálně 2
obdobné projektové dokumentace Ido úrovně dokumentace pro provádění stavby, včetně
soupisu prací) s objemem investičních nákladů minimálně 30 000 000 Kč bez DPH za
každou.
Obsah tohoto čestného prohlášení prokazuji uvedením těchto zakázek:
1. Pražská správu socídíní zobezpečení - rekonstrukce obvodového pícištë o kotelny
Trojskd 13o, Praha 8
2. Rekonstrukce památníku odboje při PHÚ
3. ZCR 1.e. pomdtkovcí' obnova zámku Červená Řečice - 1 etopo DSP

1

I

M

i

_ Název objednatele

DPÚ Revit s.r.o.

_ Sidíořmisto podnikání

28.října 3?5r`9_ 110 00 Praha 1- Stará město

lČ

2 ŽBFŤI 1335

'
l

_ Pražská správa sociální zabezpečení - rekonstrukce obvodového

Nàzﬂu 3 gjmčný pnpjg

1,

pláště a kotelny Tmjská í3a. Praha

pnsgyjnnjè služby

Průzkumy, Energeticky a

_ ekologický audit. Dokumentace pro uzemnl řízení včetně zajištění
inženýrská činnosti, Dokumentace pro stavební povolení včetně

'invest
Í5*°í*'í_l.Ěí°.Ĺ_`ì"_°"`i
ˇ'f*_,_ff_,řÉ,'řííí' H Űřížm
ni ne a u

csrzcrs- :or2c:s_ ar rnii. aﬂz can

0-:aj zas je priicżsnú úsvèučsn: '

P P

nebo smlouva + doklad
o uskutečnění plnění uchazeče

Dsvedcení vydaná objednateíem

Název objednatele

Techniserv spol. s_r:o_

Sidíořmisto podnikání

Bámva 23'ír'6, Praha 4, 140 00

_ io

422 s4 czo

4'

_

Rekonstrukce pemátníkuçdboje pří lrll-lü. Průzkumy, Dokumentacenpro
stavební povolení e provádění stavby včetně inženýrská činnosti za
účelem projednání s orgánem památková peče. Dokumentace inteniárů

Název a stručný popis
poskytnuté služby

_ 2_

i

;

_
Doba provedení služby a objem
investičních nákfadů

státě muzejní e.irEzice_ Cldbomy' odhedinvestični nákladů.
'

_

_
í1r'20'í5 - 0592016, 412 mil. Bez DPH

Údaj, zde je pñííoženo osvědčení

nebo smlouva + doklad
o uskutečnění plnění uchazeče

Osvědčení vydané objednateíem

Název objednatele

Zámek Šebestián, družstvo

1

1

ì

l Sídíormistc podnikání
IČ

N
3_

i

_

Slovenská 'íů86i“íe, ?02 00 Dstrave- Přívoz
20639294

-

Š
I

i

l

,

_

éře" 3 sřmčnľ' püpíř

püskľínuíř říuřbľ

- í.e_ památková obnova
- Řečice - 1 etapa
-DSP. i|
ZCR'
zámku Červená
Projektová dokumentace rekonstrukce objektu NKP Zámek Červená
Řečice. Průzkumy, Dokumentace pro ůzemni a steve-bní povolení
vcetně inženýrská cinnosti ze ůceíem projednání s orgánem památková
I peče a zajištění rozhodnuti o umístění a stavebního povolení.

Zpracování výkazu ırýměr, poíožkověho rozpoctu a soupisu praci e
dodávek a služeb zpracovaný die vyhlášky c. 230í20'í2 Sb. a zajisteni

'

e zpracování studie proveditelnosti v souladu s potřebami iﬂzýzvy

'

programu iRClP
Doba provedení
služby a objem
investičních
nákíadü

dokumentace 'í2í20^í5- 03.r20^í6, 106 mil_ bez DPH

Údaj, zda je piííoženo osvědčení
nebo smlouva + doklad

Dsvědćeni vydaná objednateíem

o uskutečnění plnění uchazeče

_
2

__

r /Í?

li Praze dne 13.10.2016

/

'LQ `

lng. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička
jednatelé
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1 v případě, že dodavatelem je fyzická osoba, teitt čestného prohlášení přiměřeně upraví
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ŮSVĚDČENÍ
vydané zadavatelem
Tímto písemně potvrzují, že
Dodavatel:
se sídlem:

5"li'IŽl*~I s.r.o.
[název í obchodní firma dodavatelel
Milady Horákové 298.023, 160 00 Praha 6
[adresa sídla dodavatele]

:Cz

uaaciasr

oićz

cz ossoiosr

jejímž jménem jedná:

[daňové identifikační číslo dodavatele)
Marta lvlezerová, Martin Růžička, Pavel l-<Ĺ_olář, jednatelé

jídentífikační číslo dodavatelej

_

íjméno a přijmení ,í funkce - např. jednatel. předseda představenstval

poskytlía řádně, odborně a včas plnění spočívající v poskytnutí příslušných služeb.

híázev poskytovaných služeb zakázky:

Pražská správa sociálního zabezpečení - rekonstrukce
obvodového

pláště

a

kotelny

Trojská

l3a,

Praha

8

[identifikační č. akce l13'i.í22200l802}_
Nazev kulturní památky. číslo rejstříku:

Stavba není památkově chráněna.

Předmět a popis realizovaných služeb:

Předmětem je rekonstrukce administrativních objektů A, B
včetně spoiovacího krčku, budovy České správy sociálního

zabezpečení. Rekonstrukce zahrnuje zateplení obvodového
pláště. zateplení střech," výměnu vnějších výplní otvorů.
Dále je

řešena

kompletní

rekonstrukce

kotelny

včetně

technologie. rozvodů TZB a výměny tepelného zdroje
lplynofikacej včetně likvidace stávajícího olejověho
hospodářství. Součástí je prodloužení plynovodního řadu a

zřízení plyriovodni přípojky.
Průzkumy, Energetický a ekologický audit, Dokumentace

Celkový rozsah plnění:

pro ůzemni řízení včetně zajištění inženýrské Činnosti.

Dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění
inženýrské činností. Dokumentace pro provádění stavby.
výkaz vyměr. položkový rozpočet.
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Investiční náklady stavby:

81 mil. Kč bez DPH

P*-Jázeviobchodni firma zadavatele:

DPLJ RE'v'IT s.r.o.
28.října 3Íi'5í9, 110 00 Praha 1- Staré Město

lng. Petr Stejskal. jednatel společnosti
Finanční výše plnění
(tj. cena poskytovaných služeb):

500 000 Kč bez DPI-l

Termín plnění služeb:

03i20l5- l0t'20l5

Místo realizace služeb íacl resal:

lv' lìrchářích 14506, 110 00 Praha l

Kontaktní osoba zad a va tele
k ověření zakázky:

lng. Petr Stejskal. jednatel společností
tel.: F?-1 111818
e-mail: stejskalisidumpinyusport.cz

Toto osvědčení se vydává na žádost výše uvedeného dodavatele pro jeho další použítí jako dokladu
prokazujícího splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu Š 56 odst_ 3 písm_ al zákona č.
13272006 Sb., o veřejných zakázkách. v platném znění.

v rrzgzg

zz... ;2,0.s.20/5'

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem zadavatele:

Ing. Petr Stejskal

razítko zadavatele a podpis osoby

oprávněně jednat jménem zadavatele:
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DSXIĚDČENÍ
vydané zadavatelem
Tímto písemné potvrzují. že
Dodavatel:
se sídlem:

§_1._ı'lŽN s.r.o.
ínázevr' obchodni firma dodavatelei
ivliiadv Horákové 2981123, 1513 üü Praha En

ıč:

essoıoar

piš:

çzossoıgaz

jejímž jménem jed ná:

ídaiiové identifikační číslo dodavatele!
Marta lvlezerová, iviartln Růžička, Pavel Kolář. jednatelé

íadresa sídla dodavatele)

íídentiﬂ kační číslo dodavatele)

__

1 _

íjméno .a příjmení! funkce - např. jednatel, předseda představenstva]

positvtifa řádné, odborná a včas plnéní spočívající v poskytnutí příslusnvdt služeb.
Název poskvtovanvch služeb zakázkv:

Praha - rekonstrukce Památníku odboje při vHlĹl

Název kulturní památkv, číslo rejstříku:

mu reum oduaje a arnıauv Ca, ùske aıoasfıﬂsarı

Předmět a popis reaiizovantích služeb:

Předmětem je vvpracováni projektové dokumentace pro
Ubjednatele v rozsahu architektonicko- stavebního řešení,
konstrukčně stavebního řešení a řešení stálé muzełni
ei-:pozice pro objekt Památníku vojenského historického
muzea.
Funkční náplní objektu: administrativní plochv pro účelv
'v'Hi.'.I, restaurátorské díinv. stálá muzejní expozice
v rozsahu 3 tis. m2., konferenční sál, výfukové sály. kavárna

Celkový rozsah plnění:

Průzkumv, Dokumentace pro stavební povolení a
provádění stavbv včetně inženýrské činnosti za účelem
projednání s orgánem památkové peče, Dokumentace
interiéru stálé muzejní expozice. odborný odhad
investičních nákladů

Investiční náitíadv stavbv:

412 mil. Kč bez DPH

Názevfobchodní firma zadavatele:

TECHNISERU, spol. s.r.o.
se sídlem Baarova 231,136, 1-:IU DU Praha 4
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zastoupené: vladlslav Horák
Flnančnívijrše plnění
ítj. cena poskytovaných služeb):

2 T85 DDD Kč bez DPH

Termín plnění služeb:

11!2D15 - D9/2ü1E

Ivlísto realizace služeb íadresaj:

'v' Jlrchářích 145l,íE, 110 0-D Praha 1
Havlíčkova 15, 11D DD Pra ha 1

kontaktní osoba zadavatele
lr ověření zakázkv:

lng. Michal Šulc
tel.: +503 ZEEI 250
e-mail: msulc@techníserv.cz

Toto osvédčení se vvdává na žádost vvše uvedeného dodavatele pro jeho další použití jako dokladu
prokazujícílıo splnění technlcloírch kvallﬂltaůních předpokladů ve smvsíu Š 55 odst. 3 písm. aj zákona Č.
IBTIZDDE Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

v Praze

. dne

8.6.2016

titul, jméno a příjmení osobv

oprávněné jednat jménem zadavatele:

vladlsi av Horák
n

_

Í
_

._
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razítko zadavatele a podpis osobv

_“
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oprávněné jednat jménem zadavatele:
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osvšočcní
vydaná zadavatelem
Tímto písemná potvrzují, že
Dodavatel:

Svlłlil s.r.o.
[název I' obchodní firma dodavatelej

se sídlem:

lvliladv Horáková 29=B[1ł3, 150 D0 Praha E
íadresa sídla dodavatelej

IČ:

ü33[]1ü8?

[Identifikační Číslo dodavatele]

__

_

_

DIČ:

22 Qﬂﬂﬂıﬂﬂz

jejímž jménem jedná:

ídañové Identifikační Číslo dodavatele]
Marta lvlezerová, Martin Růžička, Pavel Kolář, jednatele

ijmáno a přijmení! funkce - např. jednatel, předseda představenstva]
poskytlfa tidnł. odbome a včas plnění spo/čívıjrícl v poskvtnutí příslušných slueeb.
Název poskvtovaných služeb zakázkv:

ECR 1.e- památková obnova zámku Červená Řečice - 1.
EtapafD5P

Název kulturní památky, ćíslo rejstříku:

zapsáno v lĹl5l'lP pod číslem EEBDBIEI “- 2ElTi", Zámek ilp.1

Předmět a popis realizovaných služeb:

Pfedrnétem je zhotovení projektové dokumentace
rekonstrukce objektu |vltP zámek Červené Řečice
deflnovaného jako Zámek č.p.1 na pozemcích par. Č. 5t.E?
v k.ú. Červená Ftełice ﬁ2tl?1B

Celkový rozsah plnění:

Podrobná zaměření, Průzkumv, Dokumentace pro územní
a stavební povolení včetně inženýrské činnosti za účelem
projednání s orgánem

památkové

peče

a

zajištění

rozhodnuti o umístění a stavebního povolení. Součásti
předmětu je dále zpracování výkazu výměr. Položltováho

rozpoctu a soupisu praci, dodávek a služeb zpracovaný dle
vvhláškv č.23D,-'2[l12 Sb a zajištění zpracování studie

proveditelnosti vsouladu spotřebarni výzvv programu
lRŮP_

Investiční nákladv stavhý:

103 mil. Kč bez DPH

Názevfobclızodní ﬁrma zadavatele:

Zámek Šeloestián, družstvo
Slovenská 1085,* la

' -ı

._

5

'v'

Finančnívýše plnění

i

I

li

T02 DD Dstrava- Přívoz

ítj. cena poskvtovaných slutelıiz

1 533 Důl] Itč bez DPH

Termín plnění služeb:

dokumentace 12f2íl15-› í.l3f2ů1í-.i
Inženýrská cinnost iJ3i1D16-

předpoklad dokončení

D3r'2D1E
Místo realizace služeb íadresaj:

'v' Jirchářích 1-'-IQ/E, 11D DD Praha 1

ltonta ktní osoba zadavatele

lng. Daniel David

k ověření za kázký:
I

tel.: TT? 191 953
e-mail: daniel.davidı'.!ime.com

Toto osvědčení se vvdává na žádost výše uvedeného dodavatele pro jeho další použití jako dokladu
prokazujíciho splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smvslu § 56 odst. 3 písm_ aj zákona Č.
IBTIIDDE Sb., o veřejných zakázkách, v platném zneni.
lv' Praze , dne 1TI'.ﬁ.2D1E

titul, jméno a příjmení osobv
oprávněné jednat jménem zadavatele:
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razítko zadavatele a podpis osobv
ol?-Irávnénélednat jménem zadavatele:
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ČESTNÉ PROHLJon. l'l1 E..
U1:
it

o splnění technických kvalifikacních předpokladů

(osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci)
dle § 56 odst. 2 písm. ej a § 62 odst. 3 zákona č. 13?,í2íJ[iE Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů [dále jen ,,zákon"j

ggeřejná zakázka: ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
budovy č. p. 632"
zadavatel: Česká republika - Úřad práce Česká republiky

Já níže podepsaná lng. arch. Marta Mezerová nar. 25.4.1981 bytem: Pod Baštami 299/'?,
Hradčany, Praha 6, 160 D0.

Já níže podepsaný Martin Růžička nar.13.5.1t'-J83, bytem: leřická 1991;'21, Praha 9 - Horní
Počernice, 193 U0
jako osoby oprávněně jednat jménem či za uchazečel
5'vIŽN s. r. o.
se sídlem Miladý Horákové 298/'123, Hradčany, Praha E, 160 DU, lČ: 033 U1 087
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229885

(dále jen dodavateljl
čestně prohlašuji, že - v realizačním týmu jsou osobý s odbornou kvalifikací.
Níže uvádím jména osob odpovědných za poskytování příslušných služeb a dokládám
osvědčení o jejich od borné kvalifikaci.
(Pro splnění tohoto kvaííﬁkačního předpokladu stanovuje zadavatel ndsledu,lící mlnímdlně
požadavky na osobu v postavení:
Projektant: autorizovaný inženýr v oboru pozemní sta vbv.
K prokdzdní tohoto kvalíjﬁkačního předpokladu předloží uchazeč ,íměno těto osoby a doklad
osvědču,í:'cr',íe,ií odbornou způsobilost (osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby). U těto
osoby uchazeč zdroveň uvede její pracovně prdvní vztah k uchazečl, tedy informací, zda se
jednci o zaměstnance uchazeče nebo osobu v postavení subdodavatele).

1

Jméno, příjmení

Vzdělání (nejvv Lﬁc 'Lil
dosažené)

Pracovně
právní vztah
nebo
subdodavatel

i Střední prmvslová

Hlavní
inzenýr
projektu

škola Stavební a
Obchodní akademie

Minhﬂı veıhreehr

_

AUŠÉTŠÉĚĚUŽÉÉU*

12 let

technikvoboru
pozemní Stavby

.

040200?

Ě

su bdodavatel

_

Vysokoškolské
Zodpovidajıcı
I'

projektant

I

nf

Ing. arch. Marta

Mezerová

vzdělání obor

architektˇura

4 mk

Autorızace CKAIT,

I

V

JEUFIEIÍEI

autorizovaný
architekt D4 4U?

-I'
I

V Praze. dne 13.10.2016

"`

ø"'

-M“

"*

lng. arch. Marta Mezerová, Martin Ruzicka
jednatelé
5: v ı 2 rv
_

" _
-

I

I“.

ıı_|_Iı|-J

._ Milﬁwr- =›ˇ›“L“=i~. e z~fıu'1z1_*an
po Praha e
'l'.
"I

nl' _

v”
ˇı
'Ž
S

1

lit-_

I ce-ı.n-`

I:iı'.n"lř r_ıvrı `ﬁlj.ž."l5 l'lí'. -:JU Flf-54151

"l'-`:- 1,:
í.'I
_' -I"

`

~

ı_`.ﬂﬂ:“

:l-L "1El!.f

nızor' a azasa
E I
-I

-'fı
ıı
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ZMĚNA PŘIJMENI

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI
číslo 32299
vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 36[l.Il992 Sb

Michal Volbrecht
jméno a přijmení
B30?25l24?lJ
rodné číslo

je

autorizovaným techníkenı
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
040200?
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PROHLÁŠENÍ

o Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
k veřejné zakázce

,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukcí budovv č. p. 632"

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že splřıuje kvaliﬁkační požadavek zadavatele na poskvtnutí autorizace v oboru

pozemní stavbv. 'vie smvslu § il zákona č. 3i5[l,l1'="ı92 Sb. v platném znění autorizace architekta zcela pokrývá
rozsah autorizace inženýra pro pozemní stavbv.
Uchazeč se domnívá, že lze vrámci prokazování kvalifikace akceptovat tento předpoklad a nahradit tak
požadovanou autorizaci autorizaci v oboru architektura.

lv' Praze, dne 13.10.2016
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lvlarta Mezerová, Martin Růžička
jednatelě
__-

l_żH

í

S v ı 2 lv
ItI:ıı'-na-[.ıcIı'ıclıIı'ı.,':r'-I Iﬂeﬂı

._ ._

Havlíčkova 1BElEi'1Eı, 110 [ID ıT"r|hﬂ 1
r|ı|cI.ı;ı.

_

lul::od5,.- Horáková 1""ıšlEI'iži.'r_ Tllů 0II'.l Praha E
_ = “ .
'c-cI.c:l:ı ı:“ı:ıır
'
cıc cz[::::ı-o1 par
'- :_
+ızo spa ornzalıa

Š
í
lvit,

_

-“

5 'if I Z Hz
s dlo I'ı"II:lıd'|ı' Horáková .žiıllílzì H a-cıčar-.-,čàﬂiiľıü MĚST“-'ý'rI'I 'ioııocm '-' Praze oooıl C

rč

Eıšlsoııìıaz cııč

Irlfchﬂı ıIIa'ı'ı.|;ı,'|r'|1

E5-EI EH] Praha E.
ulozka Ilzakﬂ

czoszoıosz

- ,W _?
ľ'ı

_.-AI-'

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci:

Návrh

Smlouva O dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník"j

mezi t é m it o smluvními stranami

OBJEDNATEL:
Sídlo:
Zastoupena:

Česká republika -- Úřad práce České republiky

ıčz

724 as 991

Kontaktní adresa:

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Liberci

DDbrDv5kĚhD 127Bj'25, l?0 00 Praha 7

Ing. Elenou Čermákovou, ředitelkou Krajské pobočky v Liberci

Dr. Milady Horáková 580,í?, 460 01 Liberec

Fakturační adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580f?, 460 01 Liberec
Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
3?82946lf'07l0

pnszpvi

(dále jen „olojednateI")

ZHDTOVITEL (obchodní firma/název/jméno a příjmení: SUIŽN s.r.o.
Sídlo:

Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6

Zastoupen:

lng. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička, jednatelé

ıčz

033 oı os?

Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Kontaktní adresa:
Fakturační adresa:

lng. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička
Michal Volbrecht
Havlíčkova 1682/15, Nově Město, 110 00 Praha 1
Milady Horáková 298/ 123, Hradčany, 160 00 Praha 6

DIČ:

cz D33 D1 087

Bankovníspojení:

Raiffeisen Bank a.s., Na Příkopě 860/24 110 00, Praha 1

Číslo účtu:

eıszsrﬂiaaıfssaa

ID datové schránky:

sesmwtk

(dále jen „zhotovite|")
jobjednatel a zhotovitel - dále také jako ,,sm|uvní strany")

lzl0
ı
In.ıı""'.

-n.,_

1.

Prohlášení

Smluvní strany prohlašuji, že jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a kjejí platnosti
není potřeba podpisujíné, případně další osoby.
Kromě výše uvedených zástupců mohou být zmocnění v mezích jim udělené písemné

plné moci další pracovníci objednatele a zhotovitele, kteří budou spolu 5 rozsahem
zmocnění včas oznámení druhé smluvní straně.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k provedení činností tvořících
předmět plnění této smlouvy; dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi
podmínkami objednatele a bez výhrad S nimi souhlasí.

2.

Úvodn_í_ı§tanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, podaná ve veřejné
zakázce nazvané „ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci budovy č. p. 632", identifikační číslo akce MPSU 013003200 2601,
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §38 zákona č. 13?)'2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"j. Pro plnění
závazků vyplývajících ztěto smlouvy jsou proto kromě samotného znění smlouvy
podstatné i podmínky příslušného zadávacího řízení, zejména Technické podmínky
rekonstrukce budovy uvedené vpříloze č. 1 ktěto smlouvě a nabídka zhotovitele
.I

uvedená v prıloze č. 2 k této smlouvě.
'Iırı'

Předmětem plnění této smlouvy jsou činností zhotovitele specifikované v čl. 3. a čl. 4.
této smlouvy, realizované vrámci programu reprodukce majetku - Rozvoj a obnova
materiálně technické základny Úřadu práce České republiky, a to ve fázi přípravy stavby,
realizace stavby a ve fázi po dokončení stavby (kolaudace).
Kvýkonu autorského dozoru a účasti v kontrolních výborech podle této smlouvy
objednatel zhotovitele písemně vyzve na základě vydání Stanovení výdajů a financování
akce ze státního rozpočtu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Objednatel není
povinen vyzvat k plnění předmětu smlouvy v plném rozsahu, a to s ohledem na možnost
neschváleni projektu Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3.

Předmět smlouyy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje křádnému (úplnému, správnému a včasnémuj
provedení a předání díla, vymezeného včl. 3. a čl. 4. této smlouvy, a objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v čí. 6.
této smlouvy.
Předmětem plnění této smlouvy je a) koordinace a provedení přípravných
předprojektových prací, bj zpracování projektové dokumentace pro společné územní
řízení a stavební povolení, cj obstarání pravomocného územního rozhodnutí
a stavebního povolení, d) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby,

2z10
.ı-_-

ej výkon autorského dozoru, f) poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení pro
výběr dodavatele stavby a g) účast při jednání kontrolních výborů;
to vše v rozsahu podle čl. 4 této smlouvy.
Předmět plnění této smlouvy se vztahuje k projektu:
ÚP ČR - Liberec - rekonstrukce budovy č. p. 632

reg. číslo akce MPSV 013v'03200 2601
Adresa: Dr. |'vl. Horákové 632,. Liberec
Parcely č. 145?/7, 1457/8, 1457/9, 1457/10, 145?f12, 1457/13, 1457/14, 1457/15
katastrální území č. 682039
Počet samostatných budov: 1
Celkový počet podlaží: 4
Celková podlahová plocha: 6 946,1 m 2
Celkové předpokládané náklady rekonstrukce: 150.000.000,.- Kč včetně DPH, kde
investiční náklady jsou včetně případných demolic, přípravy území a interiérového
zanzenı

4.

Rozsah předmětu plnění

Koordinace a provedení přípravných předprojektových prací budou zahrnovat zaměření
stávající stavby, provedení stavebně technického průzkumu, potřebné posudky
v nezbytném nutněm rozsahu, případně jiné práce, potřebné k řádné realizaci díla.
Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení budou
vypracovány v rozsahu Příloh č. 1 a č. 5 k vyhlášce č. 499,I'2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."}, a Příloh č. 1 a č. 2
SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

UNIKA 2016.
Součástí projektové dokumentace musí být zpracování plánu BOZP ve smyslu zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečností a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 309/2006 Sb."j a vyhlášky č. 499/2006 Sb..
Projektovou dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení zhotovitel předá
objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních + lk tištěnou ověřenou stavebním úřadem + lit
v digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu .dvvg a .pdf, testy budou
ve formátu .doc nebo .kls a .pdf}. všechny dokumenty a výkresy projektové dokumentace
musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou. Soupis prací bude dodán lk
vtištěné podobě podepsaný aorazítkovaný autorizovanou osobu a lk velektronické
podobě ve formátu .:‹:ls.
Součástí projektové dokumentace pro společně územní řízení a stavební povolení musí
být zejména:

3z1=0

-

Kompletní doložená dokladová část
Za pracování stanovisek všech dotčených orgánů a organizací
Celkové náklady stavby včetně položkového rozpočtu.

Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a zastupování objednatele až
do vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, s nabytím právní moci.
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 6
kvyhlášce č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 3 SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen
projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2016 a v souladu S požadavky zákona.
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby zhotovitel předá objednateli v8
grafických (tištěných) vyhotoveních a vjednom digitálním vyhotovení (výkresy budou
zpracovány ve formátu .dvvrg a .pdf, texty budou ve formátu .doc nebo .kls a .pdf). Všechny
dokumenty avýkresy dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou
osobou.
Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby musí být zejména:
- Dceněný soupis prací pro účel stanovení předpokládané ceny
- Neoceněný soupis prací svýkazy výměr kprojektové dokumentaci pro provádění
stavby lk vtištěné podobě a lk vdigitální podobě ve formátu .k|s. všechny buňky
soupisu prací ve formátu .kls budou uzamčeny proti možnému přepsání, kromě buněk
pro doplnění jednotkových cen. Ve výkazech výměr nesmí být uvedeny kumulované
položky typu komplet, soubor.
- vymezení kvalitativních standardů alespoň pro určité části plnění (např. okna, kování,
vypínače apod.)
-~ Etapízace provádění prací
-

Plán BOZP

-

Případné požadavky na předložení specifických materiálů
Položkový rozpočet na úrovni dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6
k vyhlášce č. 49912006 Sb. a Přílohy č. 3 SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen
projektových prací a inženýrských činností UNII<.A 2016 Zásady organizace výstavby
upravující místní specifika (zřízení staveniště, zázemí stavby, sklad materiálu).

Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby v rámci
veřejné zakázky v otevřeném řízení bude zahrnovat zejména součinnost při zpracování
podkladů kformulaci závazných technických a kvalifikačních podmínek pro výběr
dodavatele stavebních prací při kompletaci zadávací dokumentace; součinnost při
zpracování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentací
ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací a výkazu výměr, a to nejpozději do 3
pracovních dnů po doručení dotazu; účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena
hodnotící komise vždy vtermínu stanoveném procesními pravidly zadávacího řízení za

předpokladu, že zhotovitel bude na jednání objednateíem písemně pozván alespoň 3
pracovní dny předem; vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů
o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací a vymezení odchylek od ceny
podle projektové dokumentace do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti
objednatele. Poskytnutí součinnosti bude zahrnovat osobní účast zhotovitele, případně
jeho zástupců, včetně dopravy.
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vykon autorského dozoru bude proveden vrozﬂﬂhu Přílohy E. ıı Sazıšaniıtu pro
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2016.
Účast při jednání kontrolních výborů, na kterých bude prováděna kontrola postupu
prací. Zadavatel vyzve zhotovitele k účasti na jednání kontrolního výboru pět pracovních
dnů před termínem konání kontrolního výboru. Současně s pozvánkou zašle zhotoviteli

program kontrolního výboru. Zhotovitel je povinen vyslat na toto jednání odpovědné
pracovníky dle oznámeněho programu kontrolního výboru.
Součástí výše uvedených činností jsou i služby a úkony, blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému výkonu těchto činností, o nichž, vzhledem ke své kvalifikaci
azkušenostem, zhotovitel měl nebo mohl vědět. Uvedené úkony musí být prováděny
v rozsahu a způsobem, jež jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému splnění všech dílčích
činností.
Podkladem pro vypracování předmětu plnění smlouvy jsou zhotoviteli objednateíem,
nejpozději ke dni podpisu smlouvy, předané:
I
I
ır
'I
I

Výpis z katastru nemovitostí
Snímek z katastrální mapy
Energetický audit
Výkresová dokumentace
Dokumentace programu reprodukce majetku 013 030

5.

Doba a místo plnění

Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je dnem podpisu této smlouvy.
Místem pro předávání plnění předmětu smlouvy je pracoviště Úřadu práce ČR - Krajské
pobočky v Liberci, Dr. lvl Horákové SBDÍ7, 460 01 Liberec. 0 průběhu předávacího
a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, tj. protokol o předání a převzetí díla/části díla.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně zpúsobílou,
a tudíž není schopen ani při vynaloženi veškeré své od borné péče zkontrolovat při předánı
a převzetí díla/části díla veškeré údaje v něm uvedené. Za tohoto stavu odpovídá
zhotovitel za správnost a úplnost díla/části díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho,
že dílo/příslušná část díla byla objednateíem převzata bez jakýchkoliv výhrad.

J'

Zhotovitel se zavazuje k provedení přípravných předprojektových prací dle bodu 4.1. této
smlouvy a ke zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní řízení
v rozsahu dle bodu 4.2. této smlouvy (tj. včetně kompletní dokladová části a dokumentace
zapracovaných závazných stanovisek všech dotčených orgánů a organizací) a kjejímu

předložení příslušnému stavebnímu úřadu mas. do 12 týdnů ode dne podpisu této
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje kzajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
s nabytím právní moci dle bodu 4.3. této smlouvy ve lhůtách správních orgánů, max. do 6
měsíců ode dne předložení příslušné projektové dokumentace stavebnímu úřadu,
pokud nedojde k odvolání.
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Zhotovitel se zavazuje ke zpracování a předání projektové dokumentace pro provedení

stavbv dle bodu 4.4. této smlouvy max. do 5 týdnů ode dne vydani pravomocného
územního rozhodnuti a stavebního povolení.
Zhotovitel se zavazuje kposkvtnuti součinnosti vrámci zadávacího řízení pro výbér
dodavatele stavbv dle bodu 4.5. této smlouvy po dobu celého výběrového řízení až do
ukončení tohoto výběrového řízení.
Autorský dozor dle bodu 4.6. této smlouvv a účast při jednání kontrolního výboru dle
bodu 4.?. této smlouvv se zhotovitele zavazuje vvkonávat po celou dobu výstavby

sjednanou ve smlouvě o dílo mezi dodavatelem stavby a objednateíem až do vvdánı
kolaudačního rozhodnutí, a to í v případě, že skutečná doba provádéní stavbv přesáhne
předpokládanou dobu stavbv.

6.

Cena za dílo a platební poçl__n_'ıínkv

Dohodnutá smluvní cena za předmét smlouvv činí:
al za činnosti v rozsahu bodu 4.1. této smlouvv
bj za činnosti v rozsahu bodu 4.2. této smlouvv
c) za činnosti v rozsahu bodu 4.3. této smlouvv
dl za činnosti v rozsahu bodu 4.4. této smlouvy
el za činnosti v rozsahu bodu 4.5. této smlouvý
f) za činnosti v rozsahu bodů 4.6. a 4.7. této smlouvv

520 000,- Kč bez DPH
1 045 000.- Kč bez DPH
50 000.- Kč bez DPH
380 000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH .........

2 ?'55 000,- Kč
5?8 550,- Kč
3 333 550.- Kč

........................

........ ..

DPH ................................................................................. ..

Cena celkem včetně DPH ............................................

30 000,- Kč bez DPH

230 000,- Kč bez DPH

Smluvní cena je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré nákladv zhotovitele
související s provedením díla, nebude navýšována v souvislosti s inflaci české korunv,
z důvodů kurzových či odlišného personálního zabezpečení zakázkv. Cena může být po
uzavření smlouvý zménéna z důvodu zménv zákonné sazbv DPH.
Podkladem pro zaplacení dila bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu
dle zákona č. 235/'Z004 Sb.. o dani z přidané hodnotv. ve znéní pozdějších předpisů (dále
jen „faktura"j. Splatnost všech faktur je 30 dní ode dne doručení smluvní strané, které je
faktura adresována. Fakturv musi obsahovat tento název objednatele:
Česká republika-Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Liberci
Dr. M. Horákové 5813]?
460 01 Liberec

ıč=7249sss1
Pokud faktura nemá předepsané náležitosti nebo je neůplná. je neplatná. Dbjednatel je
oprávnén takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou

Ezlü

fakturu obsahujici veškeré předepsané náležitosti. Dbsahuje-li faktura činnosti, které
nejsou před métem smlouvv, nebýlý objednánv nebo odsouhlasený objednateíem, je tento
oprávněn uhradit pouze prokazatelně provedené činnosti. Na zbývající neproplacenou

část fakturý nebude zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.
6.5. Fakturv doručené po 15. prosinci kalendářního roku jsou splatné ihned po uvolnění
prostředků znároků nespotřebovaných výdajů předchozího období, nejpozději do
31. března následujícího kalendářního roku.
6.6. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodů 4.1. a 4.2. této
smlouvv a po výdání a protokolárním předání a převzetí příslušnéhofpříslušných povolení

S nabýtím právní moci dle bodu 4.3. této smlouvv, je zhotovitel oprávněn výstavit a zaslat
objednateli fakturu ve výši smluvní cený dle bodu 6.1. písm. a), b) a c) této smlouvý.
6.7. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodu 4.4. této smlouvý
je zhotovitel oprávněn výstavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní cený dle bodu
6.1. písm. dl této smlouvv.
6.8. Cena činnosti dle bodu 4.5. této smlouvý bude uhrazena po ukončení výběrového řízení
na dodavatele stavby.
6.9. Cena za činnosti dle bodu 4.6. a 4.7. této smlouvy bude uhrazena po vvdání kolaudačního
souhlasu.
6.10. Dbjednatel neposkvtuje zhotoviteli žádné zálohy. Fakturovaná částka je pro ůčelý této
smlouvý uhrazena dnem odepsání příslušné částký zůčtu objednatele ve prospěch
zhotovitele.
6.11. Pokud v průběhu realizace projektových prací dojde kjejich ukončení a to vjakékoliv
fází, má zhotovitel nárok na finanční výpořádání do výše prokazatelně provedených prací
a ůkonů a nemá nárok na jakékoliv další finanční plnění.

7.

Ostatní u'|ednáni

7.1. Zhotovitel je povinen zahrnout do projektové dokumentace písemné připomínkv
objednatele.
7.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a provedítelnost díla a za to, že dílo ijeho
jednotlivé části budou bez jakýchkoliv vad i nedodělků. Zhotovitel odpovídá i za kvalitu
jednotlivých částí díla prováděných jeho subdodavateli.
7.3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dodržovat všeobecné závazné předpisy (technické i
právní), platné technické normý a ujednání této smlouvý. Dále se bude zhotovitel řídit
výchozimi podkladý objednatele (bod 4.9. této srnlouvvj, zápisý a dohodami smluvních
stran, výjádřeními dotčených orgánů státní správv. správců inženýrských síti a jiných
správních orgánů.
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7.4. Zhotovitel se zavazuje k výkonu činnosti dle nejlepšího vědomí ku prospěchu objednatele
a kuchováni vtajnosti všech skutečností, jež jsou předmětem obchodního tajemství
objednatele nebo se týkají zabezpečovacích zařízení realizované stavby. Zhotovitel

prohlašuje, že je připraven podepsat prohlášení o mlřzenlívosti, pokud mu je objednatel
k podpisu předloží. Smluvní strany se dohodly, že odmítnutí podpisu prohlášení
o mlčenlivosti je důvodem pro okamžité ukončení činnosti dle této smlouvy.
7.5. Zhotovitel se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat objednateli všechny podklady
a doklady, které od něho obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil,
v průběhu realizace pak na vyžádání kdykoliv.
7.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o své činnosti, zejména o těch
skutečnostech, které by mohly mít negativní vliv na úspěšnost čerpání dotačního titulu.
7.7. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat prováděné činnosti autorského dozoru do
stavebního deníku, dle těchto záznamů pak bude následně prováděn soupis činnosti
zhotovitele dokladovaný v rámci fakturace.
7.8. Objednatel uděluje souhlas pracovníkům zhotovitele k provádění fotodokumentace
technických detailů na stavbě, pokud to bude zhotovitel považovat za vhodné k provádění
své činnosti. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že veškerou takto získanou dokumentaci
odevzdá po skončení své činností objednateli. Pořízené fotografie budou využívány jen
pro technická a koordinační jednání partnerů při výstavbě. Dále se zhotovitel zavazuje, že
fotografie technických detailů se nebudou týkat zabezpečovacích systémů.
7.9. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvání smlouvy uzavřeno pojištění, které bude
krýt odpovědnost zhotovitele za škodu způsobnou při poskytování plnění dle této smlouvy
s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 mil. Kč.
7.10. Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy,
a to v souladu s § 147a odst. 5 písm. aj zákona.

B.

Smluvní pokug, odpovědnost za škodu a náhrada škody

8.1. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.3. a 5.4. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05
% z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. písm. aj + písm. bj této smlouvy.
8.2. Pokud dojde kprodlení se splněním terminu, uvedeného vbodu 5.5. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky
odpovídající ceně uvedené dle bodu 6.1. písm. c) této smlouvy.
8.3. vpřípadě prodlení objednatele súhradou řádně vystavených a doručených faktur je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, Iikvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
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jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných
rejstříků právnických a fyzických osob.
'H'

II'

Zhotovitel ručí za správnost a úplnost všech casti díla.
Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávněho či neúplného dila dojde ke
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo
vyplývajících ztěto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části ciíla provádějí.

Uhrazenim smluvní pokuty není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na náhradu
škody vedle placení smluvní pokuty a nezávisle na ní, a to i ve výši přesahující smluvní
pokutu.

9. všeobecná a závěrečná ustanovení
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit na přímou žádost
objednatele bezplatně a v přiměřené lhůtě, pokud je objednatel uplatní nejpozději do 60
měsíců od předání projektové dokumentace. vady projektové dokumentace je objed natel
povinen uplatnit písemnou formou bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
Dbjednatel je povinen vytvořit řádné podminky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu
během plnění předmětu této smlouvy nezbytnou součinnost.
Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,
jsou bez právních vad a neporušují práva zejména třetích osob a společností.
Dbjednatel je oprávněn dílo použít ke všem účelům, které souvisí s realizaci uvedené
stavby, k příslušným správním a zadávacím řízením a výstavbě samotné. S ohledem na to
je objednatel oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat, poskytovat jiným subjektům nebo i
jinak, zejména používat kvýběrovým řízením, vždy však pouze pro dosažení shora
uvedených účelů a cílů.
vlastnické právo kpředmětu díla přechází na objednatele poté, co objednatel uhradil
cenu díla podle článku 6. této smlouvy.
Pokud vtéto smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele
a zhotovitele českým právem, zejména občanským zákoníkem.
všechny případné spory, které by mezi objednateíem a zhotovitelem vznikly, se smluvní
strany zavazují řešit dohodou. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí s tím, že pro
řešení sporů z této smlouvy bude věcně a místně příslušný soud.

9210

ˇ“

9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách objednatele.
Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit na
profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejich případných dodatků, a po plnění
smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a
seznam subdodavatelů. Totéž plati i v případě zveřejňování smlouvy a jejich případných

dodatků v Registru smluv.
9.9. Dodatky k této Smlouvě mohou být pouze písemné a musí je podepsat oprávněni zástupci
smluvních stran.
9.10. Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku ktéto smlouvě, zavazuje se
druhá smluvní strana písemně se vyjádřit ktomuto návrhu do 14 kalendářních dnů ode
dne jeho doručení; po tutéž dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej
předložila.
9.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
9.12. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související stouto
smlouvou, včetně účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od termínu ukončení
závěrečného vyhodnocení akce.
9.13.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

9.14. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu řádně přečetly, projednaly a sjejím
obsahem bez výhrad souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojuji
oprávněni zástupci smluvních stran své vlastnoruéní podpisy.
9.15. Nedílnou součásti této smlouvy jsou příloha č. 1: Technické podmínky rekonstrukce
budovy a příloha č. 2: Nabídka zhotovitele (uchazeče).

v ............................._ dne.................. ._

v Praze dne 13.10.2016

Za objednatele

Za zhotovitele
T

I-.

........................................................ ..

...`=.„.

..
_--'ˇ

lng. Elena Čermáková
ředitelka Krajské pobočky
Úřad práce CR - Krajská pobočka v Liberci

Ing. arch. lvlarta lvlezerová, Martin
Růžička, jednatelé společnosti
SVIŽN s.r.o.
-- -
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CESTNE PROHLASENI
dle Š 68 odst. 3 zákona č. 137f2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

veřejná zakázka: ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci

budovy č. p. 632"
zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky
Já níže podepsaná Ing. arch. Marta Mezerová nar. 25.4.1987, bytem: Pod Baštami 29977, Hradčany,
Praha 6,160 00.

Já níže podepsaný Martin Růžička nar. 13.5.1983, bytem: leřická 1991721, Praha 9 - Horní Počernice,
193 00.
jako osoby oprávněné jednat jménem či za uchazečeı

SvıžN S. r. 6.
aa aiaıam Milady Harákavè 2987123, Hradčany, Praha 5, ıso oo, ıčz osa oı os?
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229885

jaáıa nıaﬂıavataıji
k § 68 odst. ìpísm. aj zákona:
-

přeclkláclám Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dodavatele, kteří v posledních 3

letech od
konce lhůty pro podání nabídek
či obdobném poměru u zadavatele (uvést jmenovitě):
-

byli

v pracovně

právním,

funkčním

prohlašuji, že u dodavatele není členem statutárního orgánu osoba, která vposledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byla vpracovně právním, funkčním či obdobném poměru
uzadavatele

lt § 68 odst. 3 písm. bj zákona:
-

předkládám (má-li dodavatel formu akciové společnostijř, seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 Piz základního kapitálu:

-

prohlašuji, že dodavatel nemá formu akciové společnosti:

k § 68 odst. 3 písm. cLz_áI-zona:
-

prohlašuji, že uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 14372001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů] v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

v Praze dne 13.10.2016
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lv případě, že dodavatelem je fyzická osoba, nebo subjekt, který není akciovou společnostíteitt prohlášenís ohledem na
skutečnosti přiměřeně upraví
2 nehodíci se škrtněte
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CESTNE PROHLASENI

uchazeče - dle § 69 odst_ Z a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdejsıch předpisů
HH!

veřı:-:j_ná zakázka: ,,ŮP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci

budovy E. p. esz“
zadavatel: Česká republika - Úřad práce Ceské republiky

Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nejsem subdodavatelem
jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku ve smyslu § 69 odst_ 2 zákona č. 13772006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")_

Dále prohlašuji v souladu s 5 69 odst. 3 zákona, že jsem si vědom toho,
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
tak zadavatel všechny takto mnou podané nabídky vyřadi (Dodavatelé,

že pokud bych podal více
nabídku a současně byl
řízení prokazuje kvalifikaci,
jehož nabídka byla takto

vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účastí v zadávacím řízení. vyloučení uchazeče včetně
důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči_j_

v Praze dne 13.10.16
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Ing. arch. Marta Mezero
____.-ı
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, Martin Růžička, jednatelé
_____
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
veřejná zakázka: ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci

budovy Č. p. 632"
zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky

Já níže podepsaná ing. arch. Marta Mezerová nar. 25.4.1987, bytem: Pod Baštami 29977,
Hradčany, Praha 6, 160 00.
Já níže podepsaný Martin Růžička nar. 13.5.1983, bytem: leřická 1991721, Praha 9 - Horní
Počernice, 193 00.
jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazečeı

SvıžN 5. r. na.
se sídlem Milady Horákové 2987123, Hradčany, Praha 6, 160 00, lČ: 033 01 087
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229885

(dala jan aaaavataıji
Prohlašuji tímto čestně jako uchazeč o zakázku ,,ÚP ČR - Liberec - zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 632", že se v případě výběru jako dodavatele
uvedené zakázky nebudu účastnit jako uchazec zadávacího řízení na zhotovitele stavby ,,ÚP
ČR - Liberec - rekonstrukce budovy č. p. 632", a to ani v pozici subdodavatele_

v Praze dne 13.10.2016
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ng. arch. Marta Mezerová,
jednatelé
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artin Ružička
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1 v případě, že dodavatelem je fyzická osoba, test čestného prohlášení přiměřeně upraví
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