
Spolecnost STAVOKOMPLET ---
STAVBY DLOUHÝ

Královická 251
250 01 Zápy,

tel./fax 326905093
tel. 326906087-8

ww\\'. stavokomplet.cz
e-mail: stavokonlp|et(a"sta\'oko[n|)|et.cz

,,REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE MESTE BRANDÝS NAD LABEM -
STARÁ BOLESLAV - 2. ETAPA"

h) Jistota

srpen 2019

M





ä KB

ZÁRUCNÍ LISTINA

Veritel:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo námestí c.p. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
ICO: 00240079
(dále jen ,,Zadavatel")

Bankovní záru ka c. 1905346029

Byli jsme informováni, že STAVOKOMPLET spol.s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy, ICO: 47052945,
zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem Praha, oddíl C, vložka 14934 (dále jen
,,Úcastník") se uchází o uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ,,Rekonstrukce místních komunikaci ve meste
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - 2. etapa" (dále jen ,,Verejná zakázka"), podle z. c. 134/2016 Sb.,
o zadáváni verejných zakázek, ve znení pozdejších predpisu, a že v této souvislosti je Vámi požadována jistota
ve výši czk 500.000,00.

Z príkazu Úcastníka se my, Komercní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Príkope 33 Cp. 969, PSC 114 07,
ICO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,
neodvolatelne zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv cástku nebo cástky, až
do celkové výše

CZK 500.000,00
slovy: Korun ceských pet Set Tisíc 00/100
(dále jeri ,,Zarucená cástka")

po obdrženi Vaši první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Úcastníkovi podle z. c, 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek,
ve znení pozdejších predpisu, zanikla úcast v zadávacím rízeni po vylouceni podle § 122 odst. 7 nebo § 124
odst. 2 (dále jen ,,výzva"). výzva musí dále obsahovat identifikaci Úcastníka a Verejné zakázky.

výzva nám musí být dorucena doporucenou poštou na adresu:
Komercní banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,
nebo kurýrem ci osobne na adresu:
Komercní banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské námestí 42, 114 07 Praha 1
nejpozdeji k niže uvedenému datu platnosti této záruky.

Vaše podpisy na výzve musí být úredne overeny nebo overeny Vaši bankou.

Zarucená cástka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zarucené
cástky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 17. ledna 2020 vcetne (dále jen ,,Datum ukoncení platnosti"). Uplynutím tohoto
dne tato záruka zaniká.

Pred Datem ukonceni platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude dorucen nekterý
z nádedujicich dokumentu týkajIcIch se Verejné zakázky:

a) sdelení Zadavatele, že nás zprošt'uje ze všech povinností daných touto zárukou, nebo
b) oznámení Zadavatele q uzavreni smlouvy na Verejnou zakázku s Úcastníkem nebo s jiným úcastníkem,

který se umístil v poradí pred Úcastníkem, nebo
C) oznámení Zadavatele, že nabídka Úcastníka byla podána po uplynuti lhuty pro podáni nabídek, nebo
d) rozhodnutí Zadavatele q zrušení zadávacího rízenI.

.
Dokument podle písm. a) až d) nám musí být predložen v listinném originále nebo úredne overené kopii nebo
elektronicky (podepsaný uznávaným elektronickým podpisem).

societe Komercní banka, a. s., se sídlem:
"""m"' Praha 1, Na Príkope 33 Cp. 969, PSC 114 07, ICO: 45317054
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Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plneni z této záruky. nelze postoupit na tretí osobu.
Právo na plnení z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se ridl právním rádem Ceské republiky.

V Praze dne 23. srpna 2019

Komercní banka, a.s.

societe Komercní banka, a. s., se sídlem:
N7 "m'""' Praha 1, Na Príkope 33 Cp. 969, PSC 114 07, ICO: 45317054
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