
OBJEDNÁ\IKA č.ooss/oMl/r9

Městská cást Praha 5

Úřad městsré části Praha 5

sekretariát

Náměstĺ 14' řllna 138114' 15o 22 Praha 5

telefon 257000197 tax

e-mail ian.loiek@orahaS.cz

lČo:oooogggĺ. olČczooooeosĺ

odběratel:
Adľesa:

ĺČo:
olČ:

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

www.oraha5.cz

ľrĚsľsxÁČÁsľPRAHA 5
nám' 4' října č.4

r5o zz Praha 5

ooo6363ĺ

CZooo6363t
Plátce DPH

Čs7osoo
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Dodavatel:
Adresa:

REINVESTspol. s ľ.o.
KNovému dvoru897166

r4zoo Praha

6g4ĺo84oIčo:
DIč:

Bankovníspojení: o3oo

Čísloúčtu:
Tel.:
Fax:
B-mail:pođatelna(Ôprahas.cz

objednáváme u Vás:
KooľdinátorBOZP na akci- Přístavba výtahu pľo bytoý đům,Pľahas- Košíře,Plzeňskäzo76/t74
Kooľdinátoľ BOZP- na akcĹPřístavba ýahu pro bytoý dům, Praha 5- Košíře,Plzeňská zoz6llzą. Nedílnou součástífaktury bude
ýkaz pľovedených činnostípotvrzený opľávněným zástupcem MČPrahy 5. Kooľdinátor BOZP se bude při dvéčinnosti mimo jiné řídit
ustanovením $ r8, odst' zzákoĺago9/zoo6 Sb. Vplatném znění.

objednávka je vystavena na období 8 měsícůs měsíčnísazbou- rr zoo Kčbez DPH. V celkové ceně je zahrnuto vypľacováníplánu
BOZP a oznámení o zahájení stavby ve qýši ro oooKč

Předpokláđaná cenaje 99 6oo,oo Kčbez DPH, tj.
ĺto516,oo Kčvčetně DPH.

Platebnípodmínky3 Převodem- Měsíčnífaktuľace na základě soupisu pľovedených činností,kteý je nedílnou součástíkaždéfaktury a musí
by't odsouhlasen odběľatelem. Faktuľa vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a
je splatná 3o dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem

Termín dodání: Po dobu tľvánídíla

Datum vystavení: 3o.9.2o19

Místo dodání: Pľaha

Bc. Lukáš Herold

E-mail:

Předkládá:
Přijímá:

Místostarosta Pľaha

lng. Raška Marek
Jednatel, datum a podpis:

.4Í. Zc ĺg

Vystavil: Lojek Ja
Kontroloval: BenešTomáš Ing.
Příloha: Cenová nabídka ze dne 30.09.2019
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R3INVEST

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

]edná se o sluźby koordinátora BoZP na akci: ,,PŘÍSTArĺBA VÝTAHU DRo BYTOVý oŮv plzrŃsK^2o76/174,

PRAHA 5".

TERMÍN REALlzAcE

Pŕedpokĺádaná doba výstavby

Předpokládaná ćinnost

Přílohy:

8 měsĺcú

1 x týdné

krycí list

ReferenčnÍsezna.n

výpis ze seznamU kvalifikovaných dodavatelů

osvědćeníkoordinátora

S pŕáním pěkného dne

[ng. Marek Raška, jednatel
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Příloha ć,. 1: Kľycílist

Krvcĺ list

Veřejná zakázka: ,,Přístavba výtahu pro bytový dům, Praha 5- Košíře,Plzeňská Ż016ĺ174_
koordinátor BOZP"

Zadavatel vcře nć zakĺizk

Nabĺdku kládá účastníkzadávacího řízení:

V Praze dne 30.09.2019

Ing. Marck Raška..jednatel R3l ,

'ĺ]* fi

JednaiícílZastoupena

DrČ
tĆo
Sídlo
obchodní fi rmďInstituce

statutárnízástupce MC Praha 5

c200063631
0006363 I

nám. l4. říina l38l/4' l50zŻ Praha 5

fuĺěstská část Pľaha 5

Kontaktní osoba uchazečes uvedením tel
faxového čie-mailového spoiení

Bankovní spoiení:

resp. členůstatutárního organu

Jméno a příjrnenístatutárního orgánu,

DrĆ
rČo
|rávni forma právnické osoby

Sídlo /místo podnikání
obchodní firmalnźnev u práv' osobY

6s410840

[ng. Marek Raška, jednatel

c265410840

Společnost s ľučenímomezenÝm

K Novému dvoľu 66,14Ż 00 Pľaha 4

REINVEST spol. s r.o.

Zpracování plánu BOZP (včetně oznámení o zahájení
stavby na inspektoľát práce)

Kooľdinátor B0ZP na staveništi, cena za měsíc
ll.200'_Kč x 8 měsíce.

celková cena v Kčbez DPH
ryše DPH v Kč
celková cena v Kčvčetně DPH

10.000'- Kč

89.600'-Kč

99.600'- Kč
20.916'- Kč

110.5ló.- Kč
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3. Profesní  způ sobilost, její Ž splnění  dodavatel přokázal

Dodavatel prokázal, Že splňuje podmí nku podle

3.1. $ 77 odst. 1 - profesnĺ  způ sobilost

Výpis z obchodní ho rejstří ku

3.2. $ 77 odsĹ 2 pí sm. a)- oprávnění  k podnikání

Pozn.1
Velkoobchod a maloobchod
Realitní  č innost, správa a udrž ba nemovitostí
Poradenská a konzultač ní  č innost, zpracování  odborných studií  a posudků
S|uŽby v oblasti administrativnĺ  správy a sĺ uŽby organizač ně hospodářské  povahy

3.3. $ 77 odst. 2 pí sm. c) - odborná zptisobilost

4. Datum podání  Žádosti o zápis do seznamu a jané  rozhodné  informace

Rozhodnutĺ  o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právnĺ  moci dne 06.02.2019.
Poslední  aktualizace zápisu V seznamu byla provedena dne 06.02.2019'

Správnost tohoto výpisu se potvzuje

Ceská republika _ Ministerstvo pro mí stní  rozvoj

Datum: 02.08.2019

Evidenč ní  č í slo: W1 90800001 91

Výpis z veřejné
Zivnostenské ho

č ástĺ
Ęstří ku

Výpis z veřejné  č ásti
Zivnostenské ho Ąstří ku

Výpis z veřejné
Zivnostenské ho

č ásti
Ęstří ku

Výpis z veřejné  č ásti
Zivnostenské ho Ęstří ku

Název dokladu

Ceská
poš ta, s.p

Ceská
poš ta, s.p

Ceská
poš ta, s.p'

Č eská
poš ta, s.p.

Vystavil

Výroba, obchod a sluŽby neuvedené
v pří lohách 1 až  3 ž ivnostenské ho
zákona

Prováděnĺ  staveb, jejich změn a
odstraňování

Projektová č innost ve ýstavbě

Poskytování  služ eb v oblasti
bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci

Předmět podnikání

Viz. poznámka 1

za tabulkou

Obory
č innosti

27 -11 .2D18

27.11.2018

27 .11.2018

27 .11.2018

Datum
VystavenÍ

Datum
platnosti

osvědč ení  ev.c':
sGS/021IKOO/2015

osvědč ení  o autorizaci č .
36036

Název dokladu

lng. Lea Jedlič ková, odborně zpüsobilá k č |nnosti
koordinátora bezpeinosti a ochrany zdraví  pfi
práci na stavenĺ š ti

lng. Karel Horner' autorizovaný inŽenýľ  v oboru
pozemní  stavby

Obsah dokladu

SGS Czech
Republic, s.r.o

CKAIT

Vystavil

1 0.09.20'ĺ  5

13.06.2012

Datum
vystavení

10.09.2020

Datum
platnosti
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Výoĺ s ze sé znemu dodavetelU VVoé nerÓVan\i informač nÍ m svslé mem veřeinú ch zakáakácho

Výpis ze seznamu kvaIifikovaných dodavatelů
vedené ho podle $ 226 a násled. zákona č ,' 134ĺ 2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek

Úoa|e o dodavateti zapsané  v seznamu k 02.oE'2o19

í . ldentifikaění  ú daje o dodavateti
1.1. obchodnĺ firma/Název
REINVEST spol. s r.o.

1.2. Sí dlo
K Nové mu dvoru E97/66
14200 Praha4-Lhotka
Č eská republika

1.3. tCO
6541 0840

1.4. Statutární  orgán

Zpú sob jednání
KaŽdý jednatel zastupuje společ nost ve vš ech věcech samostatně

2. Základní  způ sobilost, její Ž splnění  dodavatel prokázal
Dodavatel prokazal Ministerstvu pro mí stnÍ  rozvoj, Že splňuje podmĺ nku podle:
. s 74 odst. 1 pí sm. a)

nebyl v zemi své ho sí dla v poslední ch 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný č in uvedený v
pří loze č . 3 zákona nebo obdobný trestný č in podle právní ho řádu země sĺ dla do-davatele; k
zahlazeným odsouzení m se nepřihlĺ Ží , (tento poŽadavek splnily i vŠ echny ýzĺ cké  a právnické
osoby uvedené  v bodech 1'1 . _ 1.4' tohoto výpisu),

. s 74 odst. 1 pĺ sm. b)
nemá v Ceské  republice nebo v zemi své ho sí dla v evidencĺ  daní  zachycen splatný daňový
nedoplatek,

. s 74 odst, 1 pí sm. c)
nemá v Č eské  republice nebo v zemi své ho sí dla splatný nedoplatek na pojistné m nebo na penále
na veřejné  zdravotní  pojiŠ těnĺ '

. s 74 odst. '1 pí sm. d)
nemá v Ceské  republice nebo v zemi své ho sí dla splatný nedoplatek na pojistné m nebo na penále
na sociální  zabezpeč enĺ  a pří spěvku na státní  politiku zaměstnanosti,

. s 74 odst. 1 pí sm. e)
nenÍ  v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutĺ  o ú padku, nebyla vů č i němu naří zena
nucená správa podle jiné ho právnĺ ho předpisu nebo není  v obdobné  situaci podle právnĺ ho řádu
země sÍ dla dodavatele.

lng' Marek Raš ka
liednatel

lng. Karel Bárta liednatel

Jmé no a pří jmení  statutárnĺ ho orgánu nebo jeho č lenů  | Funtce ve statutární m orgánu
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ĺÜv sÜo Czech s.r.o.' Novodvorská 994/1 38,142 21 Praha 4

Drźĺléĺakreditace pÍo pÍovádénÍzkouśekŕyzických osob z odbomó zpúsobĺlosü k zajiŚťovánĺ úkolů
v pĺevencl rizik v oblastl bezpečnosti a ochrany zdraví pfi práci podle ustanovení s 20 odst. í zákona l
309/2006 Sb., ve znénĺpozdějších předpisŮ a podle rozhodnutĺ MinisteÍstva práca a socrálnÍch věcÍ č.j.:
200711141Ü54 zE dne 1 'ĺ .5.2007, jehoż platnost byla prodloużEna íozhodnutím ć'i.: 201013142743 ze dne
21.04.2010.

vydává

Czer.h

vv,

OSVEDCENI
o získáni odborné zpúsobilosti

k ěinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi

Evidenění ěíslo: TÜV/oo7/Koo/2o1 9

Jiří charvát
Datum a místo narození: 13'03.1988, Brandýs nad Labem

úspěšněvykonal/la dne 25.01.2019 periodĺckou zkoušku z odborné
způsobilosti k čĺnnostikoordinátora bezpečnosti a ochrany zdravĺ pň
práci na staveništi před o-dbornou zkušebnĺkomisí jmenovanou
držitelem akreditace TÜV sÜD Czech s.r.o. ' Novodvors-ká 994/138,
Praha 4 . Toto osvěděenĺje dokladem o úspěŠnémvykonánĺ periodické
zkoušĘztéto odbomé způsobilosti podle ustanovení $ 't0 odst.Z
pĺsm.c) zákona ö. 309/2006 sb., Keým se upravují dalši požadavky
bezpečnosti a ochrany zdĺavípi1 práci v pracovněprávnĺch vztazích a o
zajištěníbezpečnosti a ochrany zdĺavípři ěinnosti nebo poskytování
gluŽeb mimo pracovněprávní vztahY, Ve znění pozdějšíchpŕedpisů
(dále jen ,,zákon") a podle ustanovenĺ $ 8 odst. 1 a odst. 2 naŕízenÍ
vlády č.592/2006 Sb',o podmĺnkách akredĺtace a provádění zkoušek
z odborné způsobilostí, ve zněnt pozdějŠĺchpředpisů' osvědčenío
úspěšněvykonané periodické zkoušce má podle ustanovení $ 10 odst.
3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odboľnézpůsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčeníje do: 25.01.2024

Datum vydání osvědčení:25.01.2019

I
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,
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-
Miloslav Burda

předseda odborné
zkušebnl komise

drźitelakredĺtace
TÜV sÜD Czech s.r,o

T:M6


