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Příloha Č.1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku

s názvem

,,VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 - projektová dokumentace pro
výstavbu budovy školy"

Příloha Č. 1 ZD
KRYCÍLISTNAB/DKY/ NABÍDKOVÁ CENA

veřejná zakázka malého rozsahu
VÚ,DDŠ,ZŠ,SŠ,a Šj, M"sto 66 - projektová dokumentace pro výstavbu školy

výchovný ústav, dětský domov se Školou, základní škola, střední Škola a
Zadavatel: Školní jídelna, Místo 66,

Sídlo Místo, Cp. 66, PSČ 43158
1Č/ DIČ 61345741

Účastník

Název kap atelier s.r.o.

Sídlo Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha-Stodůlky, Czech Republic

1Č/ DIČ 27338614

Osoba oprávněná jednat za uchazeče P

Kontaktní osoba

Tel. l e-mail +

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč uvedl funkční e-mail, kc:yž jeho prostřednictvím bude informován o všech skutečnostech o průběhu
zadávacího řízeni, zejm. oznámeních, výzvách, apod.

pavelsrytr@kapatelier.cz

copova@kapatelier.cz

bez DPH sazba DPH .
21% VC. DPH

Celková nabídková cena v KČ
965 000,-KČ 650,- KČ

podpis oprávněné osoby za uchazeče jednat

^,ŕ
:"°:,':

%



J'1!šn'
OBSAH NABÍDKY

,,PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - ,,VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 - prqěktová
dokumentace pro výstavbu budovy školy"

KRYCÍ LIST NABÍDKY.............. . . . . . . .................................str.2
o Krycí list nabídky - Příloha Č.1

OBSAH NABÍDKY...................................................................................str.4

o Obsah nabídky

KVALIFIKAČNÍ ÚDAJE..........................................................................str.6

o Čestné prohlášení pro účely níže uvedené veřejné zakázky - Příloha č. 2o Čestné prohlášení o sElnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
o výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
O výpis z obchodního rejstříku
o Seznam realizovaných zakázek
o Referenční listy
o Osvědčení autorizovaných osob
o Seznam poddodavatelů

SMLOUVA O DÍLO............................ . . . . . ............ . . . . str.21
o Smlouva o dílo - Příloha č. 3

CENOVÁ NABÍDKA............... . . . . . ..........................................str.32
o Cenová nabídka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O POČTU LISTŮ V NABÍDCE............ str.35

5
KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5
tel.: -420 241 400 056

KAP ATELIER S.hO.
Revoluční 36, 430 02 Chomutov
tel.: +420 474 652 962

e-mail: kapatelier@kapatelie
website: vvww.kapatelier.cz



l
t _

.l

KVALIFIKAČNÍ ÚDAJE

k

l

I

l

l

6
KAP ATELIER S.RO.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5
tel.: +420 241 400 056

=:i=°d2 Chomutov l e-mail: kapate|ier@ka.
tel: +420 474 652 962 l website: www.kapate||



Příloha č. 2 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

pro účely níže uvedené veřejné zakázky

. , , VÚ,DDŠ,ZŠ,SŠ,a Šj, M"sto 66 projektová dokumentace proNázev verejne zakázky . ,výstavbu školy
druh zakázky l řIzenI veřejná zakázka malého rozsahu

výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola,
zadavatel střední škola a školní jídelna, Místo, Cp. 66, PSČ 431 58

IČO: 61345741

já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel

Ĺ

obchodní firma, resp. KAP ATELIER s.r.o.,
jméno a příjmenŕ

IČO/DIČ: 273 38614

sídlo, resp. Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5
místo podnikání:

zastoupen{a)
(statutá rní orgán):

prohlašuji, že:

l) splňuji kvalifikaci ve smyslu Zákona a požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány v ČI.
10 výzvy k podání nabídek,

2) jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku,

3) jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
(zákon č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.

V Chomutově dne 01.10.2019
r ,Toto prohlášení podepisuji jako: Ä'je \,

i;," ,'
'\podpis:

KAP ATELIER s.r.o.,
Prusíkova 2577/16, 155 00
lč: 273 38 614
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r Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

)

Čestné prohlášeni o splněni základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona:

Čestně tímto prohlašuji, že jsem dodavatel:

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podňnictvi, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 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 osoby; 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 složky; tento základni kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikáni dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení za
spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 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 osoby; 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 složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenčnI řIzení, v němž
bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,

e. který není v likvidaci,

f. který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště
dodavatele,

i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázáni odborné
způsobilosti podle zvláštničh právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovjdajÍcÍ za činnost uchazeče,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
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j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek,

k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu ne|egá|ní
práce podle zvláštního právního předpisu.

Název a adresa uchazeče:

KAP ATELIER s.r.o.

Prusíkova 2577/16

155 00 Praha 5

IČ: 273 38 614

Toto prohlášení podepisuji jako: jednatel firmy KAP ATELIER s.r.o.

l

v Chomutově dne 01.10.2019
l ·

"' "'""

jed

j
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Ĺ(výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
PLítnost k 30.09 2019 13:14 35

Obchodni firma: KAP ATELIER sx.o.
Adfes3 sídla. Prusíkova 2577/16. 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Ident1fikačni číslo osoby": 27338614
S/anltárni orgán nebo jeho čImové'

jméno a příjmení:

\"znik ňuikce: 12.11.2007

Zn'nostenské oprárnéni č.l

Předmět podnikáni: Projektová Činnost ve výstavbě
Dmh ZIvnosu: OhlaŠovací vázaná
Vznik oprávMni: 12.11.2007

Ĺ'

Doba piatoosti oµráx"něni: na dobu neurČitou
Odpovědný zástupce.

Jtnéno a příjmení: Pavel Šrytr (l)

) Zn77ostenské oprávněni Č.2

Předmět podmkáni: výroba. obchod a sluŽby ueuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákoDa

Oborv činnosti. Přip"a'"a a vypracováni technických návrhíí grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a sluŽby organizačně hospodářské povahy
Mimoškohíi výchova a vzdělávánL pořádáni kurzů. škokni. včetně lektorské čimosti

Druh ZIvnostl: OhlaŠovací volná

Vznik oprávněni: l2.11.2012
Doba platnosti opráuněni: na dobu neurČitou

Zň'nostenské opr(n7?éni č í

Předmět podnikáni: Prováděni staveb. jejich změwí a odstraňováni

Druh ŽIvňosti: OhlaŠovací vázaná

Vznik oprávněni 11.09.2013

l

Dob:í platnosti oprávnán na dobu neurčitou
oL©Qvědný Mstupce."

Jméno a pŕijineni Pavel Šrytr (l)

P7'o1'oiop?1.1' kpředmětu podnikáni číslo

l. Pm/ekloľ'á činnost ve \·ýsta\"bé
Adresa: RevoluČní 36/2. 430 01, Chomutov
Identiňkačni číslo provozovuy 1009870726
Zahájeni prorozox'áni dne: 09.09.2014
Adresa: Novodvorská l010/14. 142 00, Praha 4 - Lhotka
IdenUkačni číslo pror'ozovnyz 1009870718
Z:íhájeni p'orozoräni dne: 09.09.2014

T'ýroba, obchod a neuredené \' p?'i,'ohách l až ±n77ostenské/lo ::ákona
Obor činnosti Pní)rm'a a '??racováni technicA;í'ch nchThů, grajícké a knesličské práce

Adresa: Revoluční 36/2. 430 01. C'bomutor"
Identlfik3Cni Cislo pror"ozounv: 10098"0726
Zahájeni provozo\áni dne 09.09.2014

- l- :nm" 2.s '.veb c
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Novodvorská l010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
' Adfes'" ,čn, clslo provozovny" 1009870718=' p,,., ,,oráni dne' 09-/09.2014

, .,,, -sú Služby v ob astí admmistmm"ní sprchy a služby organizačně /7ospodářské povah.i'
Obo""" Revoluční 36/2, 430 01, Chomutov

=íklČ'll čis]o provozovny 1009870726
Zahájen' pro' °zováni dne: 09.09.2014

Novodvorská l010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Adlres3 '"lo pro"ozovnv' 1009870718
Záhájeni pro' 'zovánj dne 09.09.2014

Obor či""' stí" .'l imoško/ni \ýc/1ovä a wdě/chúni, pořádáni kumi, školeni. včemé lektorské činnosti
Revoluční 36/2, 430 01, Chomutov

=k,č,,, čisk provozovny: 1009870726

Záhájenj pro'. "zo\áni due: 09.09.2014
Novodvorská 1010/14. 142 00, Praha 4 - Lhotka

Adles'-mt,fikačnj cjsio provozovny: 1009870718
Zahájen' pfo\""zováni dne: 09.09.2014

3. pmúdé7ľi s,'ä"eb. jejich změn a odstraiiováni

Adresa Revoluční 36/2. 430 01, C"homutov
jÁjentifibčl]l cclo provozovny" 1009870726
Záhájenj pío' "zoráni dne: 09.09.2014

A&esa Novodvorská I010/14. 142 00, Praha 4 - Lbotka
I&,mfikačll! číslo provozovnv: 1009870718
Zahájeni pka ozovárú dne: 09.09.2014

Seznam zúčastněnýcb osob
Jméno a prllll}c[li:

Datum n.uozeni
Občansm"

Pavel Šrytr (I)

29.01.1973

C'eská republika

Úřad přlslllšn'.' F odle §71 odst.2 Zn"nosrenskěho zákona: Úřad městské části Praha 13

Min'stmwo pr'imyshj a obchodu osvědčuje. že ú&íje uvedené u tomto výptse jsou k datu plamosti výpisu z3psány
vživnostenskein rejstřiku.

l
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==='= "'"Ktronicky podepsal 7VĚSTSKÝ SOUD v praze pC 0021566oľ' dne 30t9.20ľ9 v 13:17:05

výpis
' z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 230884

- m vzniku a zápisu: 12. listopadu 2007

ŠpiSOVá značka: C 230884 vedená u Městského soudu v Praze
?mäTirma: kap atelier s.r.o.

2dlo:_ Prusíkova 2577/16, StodŮlky. 155 00 Praha 5
W%fjkačnÍ čÍslo: 273 38 614
!yávnÍ forma: Společnost s ručením omezeným
pM=ět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
" provádění staveb, jejich změn a odstraňování
" výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 žNnostenského zákona

Ňamět činnosti:

Štatutárnj orgán:
jednatel:

_

Počet členů:
ZpŮsob jednání:

Společníci:
Společník:

Podíl:

Podíl:

Společník:

Podíl:

~~.Zák|adní kapitál:
GatnÍ skutečnosti:

pronaem nemovitostí, bytij a nebytových prostor

PAVEL ŠRYTR. dat. nar. 29. ledna 1973
Dobrovského 5702, 430 03 Chomutov
Den vzniku funkce: 12. listopadu 2007
1
jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

PAVEL ŠRYTR. dat. nar. 29. ledna 1973
Dobrovského 5702, 430 03 Chomutov

Vklad: 20 000,- KČ
Splaceno: 1OO°/o
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: základni
Kmenový list: nebyl vydán
Vklad: 90 000,- KČ
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 45%
Druh podílu: základní
Knienový list: nebyl vydán

BLOSAM s.r.o., lČ: 024 28 059
Kolbenova 805/32, Vysočany. 190 00 Praha 9

Vklad: 90 000,- KČ
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 45%
Druh podílu: základni
Kmenový list: nebýl vydán

200 000,- KČ

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

da]e Platne ke dni: 30. září 2019 03:38

.
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SEZNAM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

NÁZEV DOBA A IČO KONTAKT Investiční
· MÍSTO OBJEDNATELE OBJEDNATELE Cena PD v Kč náklady stavbyZAKAZKY PLNÉNĹ Kč

Zpracování Statutární
stavebních 12/2016- Město Ing. Hana jeřábková
ú rav "420 474 637 432 1 935 000,- 85 750 702,-P 07/2017 Chomutov
v odborných
učebnách

1 520 000,- 15 156 475.36,-
Zpracování PD Statutární
řeko. a moder· 03.2017- Město Ing. Hana Jeřábková

"420 474 637 432ZUŠ T.G.M. a 07.2017 Chomutov
SVČ-Domeček
Chomutov

Rezidenční
bydlení .
v objektu 02.2018" lČO:06157033 Ing. Opatrný 1 583 000,- 38 750 593,-
bývalých 09.2018 "420 777 112 020
kaseren, Most

v Chomutově dne 01. 10. 2019
l

l,
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ve,, REFERENČNÍ LIST
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KAP ATELIER s.r.o.
1Č: 27338614
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Česká republika

19. 07. 'ň17
V Chomutově, dne

Název stavby: Provedení stavebních úprav v odborných učebnách, Školních poradenských centrech, bezbariérových
úprav v budovách a pořízení specifického vybaveni a nábytku a zajištění vnitřní konektivity pto základní
školy v Chomutově, konkrétně ZŠ Zahradní 5265, Na Příkopech 89S, Kadaňská 2334, Písečná 5144,
Hornická 4387, Školní 1480, Akademika Heyrovského 4539, Březenecká 4679 a 17. Listopadu 4728.

Investor:

Investiční náklady stavby:

Termin realizace stavby:

Předmět zakázky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sIdb: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
85 750 702,- KČ bez DPH

Zpracováni projektové dokumentace stupně DPS

Firma KAP ATELIER s.r.o. zajistila zpracování projektové dokumentace stupně DPS na provedeni stavebních Úprav v

odborných učebnách, Školních poradenských centrech, bezbariérových úprav v budovách a pořízení specifického vybaveni

a nábytku a zajištění vnltřní konektivity pro základní školy v Chomutově.

Závěr:

Společnost KAP ATELIER s.r.o. provedla smluvené činnosti v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to řádně a odborně.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Jeřábková, Odbor rozvoje a investic, +420

:

<
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věc, REFERENČNÍ LIST

KAP ATELIER s.r.o.
lČ: 27338614
Novodvorská 1010/14
142 00 praha 4
Česká republika

19 07. 2017
V Chomutově, dne .................

Názév stavby: Zpracování projektové d(jkumentace pro rekonstrukce a modernizace učeben ve vazbě na klíčové
kompetence přirodn( vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích a práci s dígitálnhnl
technologiemi na ZUŠ T. G. M. a SVČ - Domeček v Chomutově.

Investor:

) lnvestlčnÍ náklady stavby:

Termín realizace stavby:

Předmět zakázky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
15 156 475.36,- KČ bez DPH

Zpracovánipro/ektové dokumentace stupně DPS

Firma KAP ATELIER s.r.o. zajistila Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce a modernizace učeben ve vazbě

na klíčové kompetence přlrodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích a práci s digitáinimi

technologiemi na ZUŠ T. G. M. a SYČ - Domeček v Chomutově

Závěr:

Společnost KAP ATELIER s.r.o. provedla smluvené činnosti v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to řádně a odborně.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Jeřábková, Odbor rozvoje a investic, , +420

Za
J

"
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T
KAP ATELIER, s.r.o.
Prusíkova 2577/16
155 00 Praha 5

Potvnuji tímto, že projekční kancelář KAP ATELIER, s.r.o. se sídlem, Praha, Prusíkova 2577/16,
zpracovala pro objednatele vilový dům Most, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň, na níže uvedenou
stavbu projektovou dokumentaci pro stavební povoleni (OSP) a následnau realizaci stavby (DPS)
včetně výkazu výměr, rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti (povolení stavby).

Název Stavby: Rezidenční bydlení v objektu bývalých kasáren, Most

Kontaktní osoba: Ing. Opatrný

Ve Vrskmaní dne 16.9.2018

, b'
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

- 1

l' ,: číslo 22117

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
l'

ľ činných ve výstavbě
pode zákona ČNR Č. 360/1992 Sb.

" ^><

,a=- _
. _.- -- ·' Pavel Šrytr

, m Ľ " "',' ' - : ' jméno a příjmení
-. - 'd 730129/2812

rodné číslo

je

autorizovaným technikem
v oboru

pozemní stavby

l
V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0300974

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

l
Í

\

\

//
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 8106

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

-m

D
Ing. Stanislav Lesák

jméno a příjmení

590313/0376
rodné čisk

je

a utorizovaným inženýrein

v oboru

l

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod čislein

0300372
a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni

Ing Václav Mach
předseda ČKALT

l )
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SEZNAM PODDODAVATELŮ
s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky v souladu s § 85 odst. l zákona

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: výchovný ústav, dětský domov se školou, základní Škola, střední škola a školní jídelna,
Místo 66
Název zakázky: VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 - projektová dokumentace pro výstavbu budovy
školy
Id veře,jné zakázky přidělené systémem NEN:

"l. Obchodní firma/Název Část plnění veřejné zakázky, kterou
uchazeČ hodlá zadat poddodavateli:

Ing. Ivan Menhard
m_

l

W"l. ObcŔodní firma/Název Cást plnění veřejné zakázky, kterou
uchazeČ hodlá zadat poddodavateli:

Ing. Ivan Menhard
elektroinstalace

Právní forma: OSVČ
IČO: 69421315
Sídlo: Čermákova 2994, 43003, Chomutov
Zastoupen: Ing. Ivan Menhard
2. Obchodní firma/Název Část plnění veřejné zakázky, kterou

uchazeč hodlá zadat poddodavateli:
JKPO CZ s.r.o PBŘ

Právní forma: s.r.o.
IČO: 07324537
Sídlo: Poděbradova 1254/22, 430 01
Chomutov
Zastoupen: Ing. Jaroslav Kůrka

V

3. Obchodní firma/Název Cást plnění veřejné zakázky, kterou
uchazeč hodlá zadat poddodavateli:

ŠEBESTA Industries s.r.o.
Vytápění, VZT, Chlazení

Právní forma:
IČO: 060 32 699
Sídlo: Nepomuckých 780/9, Letňany
Praha 18
Zastoupen: Ing. Marek Šebesta
4. Obchodní firma/Název Část plnění veřejné zakázky, kterou

Ing. Karel Bäumelt uchazeč hodlá zadat poddodavateli:

PENB
Právní forma: OSvČ
IČO: 03374181
Sídlo: SNP 3827, 430 01, Chomutov
Zastoupen: Ing. Karel Bäumelt
5. Obchodní firma/Název Část plnění veřejné zakázky, kterou

uchazeč hodlá zadat poddodavateli:
Ing. Martina Durecová

Právní forma: osvč . . V V

IČO: 06332722 Vykaž vymer a rozpočet
Sídlo: Sluneční 3981, 430 01, Chomutov
Zastoupen:

20
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,'""=',, KAP SMLOUVA O DÍLO

Ĺ ,, atelier,,

0

Á
KAP ATELIER ,,,,.

21

KAP ATELIER ·.ro.

, m,i1: kapatelier@kapa

Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5 RevoluCni 36, 430 02 Chomutov . ·
tel: +420 241400 056 tel: +420 474 652 962 website: www.kapateher.cz



(,,j|!g' CENOVÁ NABÍDKA

a) Příprava zakázky, podrobný stavebně-technický prŮzkum, geologický a hydrogeologický
prŮzkum, zjištění inženýrských síti, návrh podrobné studie vC. pohledŮ a řezů.

cena bez DPH 110 000,- KČ
DPH 21 % - 23 100 ,- Kč
Celková cena vC. DPH 133 100,-KČ

b) Dokumentace pro demolici stávajÍcÍho objektu včetně výkazu výměr, rozpočtu a
potřebných povolenI. Dokumentace k územnímu rozhodnuti (DUR) a dokumentace ke
stavebnímu povolení (DSP)' pokud to stavební řízeni dovolí' tak tato dokumentace
může být slouČena v počtu 3 parě + 1 x CD (formát DWG, WORD, pdf), pro zajištění
stanovisek si zhotovitel obstará vlastni parě.

cena bez DPH 450 OOO,- Kč
DPH 21 % - 94 500,- KČ
Celková cena vC. DPH 544 5OO,-KČ

c) Inženýrská činnost - zajištění územního rozhodnutí stavebního povolení, popř.
souhlasu se stavbou, včetně všech stanovisek dotčených orgánŮ státní správy,
správcŮ inženýrských síti, souhlasu okolnIch v|astníků pozemkŮ, posouzení vlivu
stavby na Zivotni prostředí atd.' jejich případné připomínky a požadavky budou do
dokumentace zapracovány.

cena bez DPH 40 (JOO,- KČ
DPH 21 °/0 - 8 400,- KČ
Celková cena vC. DPH 48 4OO,-KČ

d) Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu stavby a
slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se zapracováním
navržených a objednatelem schválených změn.

Vybavení budovy v souladu s platnou legislativou pro školská zařízení:

· 7 tříd pro teoretické vyučováni včetně kabinetu a sociálních zařIzenI ke každé třídě
pro pedagoga a žáky;

· 6 odborných učeben včetně kabinetu a sociá[ních zařízení ke každé učebně pro
pedagoga a žáky;

· zázemí pro pedagogy - sborovna včetně sociálnIho zázemí se sprchou;
· 2 kanceláře pro zástupce ředitele a výchovného poradce včetně sociálního zařÍzení;
· 2 relaxační místnosti;
· místnost pro dozor;
· zázemí pro údržbu a úklid;
· kotelna;
· sociálnI zařIzenI pro dozor, údržbu, úklid a relaxační místnost.

e

cena bez DPH 350 OOO,- KČ
DPH 21 % - 73 500,- KČ
Celková cena vC. DPH 423 5OO,-KČ

33
KAP ATELIER S.RO.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5
tel: +420 241 400 056

KAP ATELIER S.RO.
Revdučni 36, 430 02 Chomutov
tel.: +420 474 652 962

e mad Kapate, e[Ct'kapat

Nebs|te www Kaoate lěf C



I e) Spolupráce při prováděni stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby školy
V Místě 66.

cena bez DPH 5 OOO,- KČ
DPH 21 % - 1 050,- KČ
Celková cena vC. DPH 6 05O,-KČ

f) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby v rámci zadávacího řízenI veřejné zakázky
na zhotovitele stavby.

cena bez DPH 5 OOO,- KČ
DPH 21 °/0 - 1 050,- Kč
Celková cena vC. DPH 6 05O,-KČ

g) Spolupráce po dokončeni stavby včetně vyhotoveni dokumentace skutečného provedení
U stavby Školy v Místě 66.

cena bez DPH 5 000,- KČ
DPH 21 % - 1 050,- KČ
Celková cena VC. DPH 6 05O,-KČ

Celková cena díla bez DPH: 965 000,-KČ
DPH 21%: 202 650,- KČ
Cena díla celkem vC. DPH: 1167 650,- KČ g l

'

KAP ATELIER ,,,.O. 34 KAP ATELIER SAO. . . .,, .,,
Prusíkova 2577/16, 155 (X) Praha 5 Revoluční 36, 430 02 Chomutov e mad: kapateher@kapateh cz
tel: t420 241 400 056 tel.: +420 474 652 962 website: www.kapateh cz
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O POČTU LISTŮ V NABÍDCE

ii

' 1!

Název l obchodní firma
¢(příp. jméno a přIjmenI)

se sÍdlem

KAP ATELIER s.r.o.

Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha-Stodůlky
Pzastoupeny Pavel Srytr

IČ: 273 38 614

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem
,,VU, ddš, zš, SŠ a ŠJ, Místo 66 - pmjektová dokumentace pro výstavbu budovy školy"

tímto čestně prohlašuje, že

nabídka, kterou předložil v rámci zadávacího řIzeni, sestává z 3

V Chomutově dne 01.10.2019
0

KAP ATELIER s.r.o.

35
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KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5
tel.: +420 241400 056

KAP ATELIER S.LO.
Revoluční 36, 430 02 Chomutov
tel.: +420 474 652 962

ema||:kapate|ier@ka
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