REFERENČNÍ LIST
Objednatel:

PENTA-servis spol. s r.o.
6. května 821, Holice 534 01, IČO 47472707

Zastoupena:

Jednatelem

Zakázka:

Demolice a Novostavba výrobně provozní haly

Terminy

Zahájeni:

20.1.2014

dle Protokolu o předání stavby

Dokončení:

16.7.2014

dle Protokolu o předání díl

Cena zakázky:

-

Ing. Milošem Velinským

10497338

Kč ( bez DPH

12701779

Kč

(5DPH)

Technické parametry zakázky:
Předmětem díla SOD byla v 1. Etapě kompletní demolice nevyhovující skladové ocelové
dvouhaly objednatele obsahující konstrukce s azbestem, včetně ekologické likvidace
azbestových konstrukcí, předrcení demolice a odvozy na řízené skládky. V 2. Etapě byla
provedena žlb konstrukce nové výrobní haly o půdorysných rozměrech 36 x 28 m a výšce
10,5 m. Ve střeše haly je osazen pásový prosvětlující a požární světlík s dálkovým i
automatickým ovládáním v případě požáru a signalizací na centrální pult PO. Součástí 2.
Etapy byly i veškeré nové zpevněné plochy, vjezdy pro kamiony k hydraulickým můstkům,
parkoviště po celé délce haly, rozšíření komunikace i oplocení a clonící stěna o v. 3,5 m
oddělující rodinou zástavbu od výrobní haly po celé její šíři. Stavba byla prováděna ve
stupni „na klíč“ tzn. včetně sociálního zázemí uvnitř haly, kanceláře, finálních podlah i
povrchů jak uvnitř haly, tak na venkovním plášti, všech silnoproudých, slaboproudých,

kanalizačních, vodoinstalačních i plynových rozvodů a kompletací, garážových vrat, EPS i
EZS.
Zhodnocení: Objednatel potvrzuje, že stavební firma STATING s.r.o., Pardubická
861/75a, 500 04 Hradec Králové, provedla uvedenou stavbu se všemi více požadavky
v dohodnutých termínech. Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně. Vedeni stavby
i firmy se ochotně a odborně podílelo na vývoji a průběhu stavby ve všech jejich fázích.
Hodnotíme firmu STATING s.r.o. jako seriózního a spolehlivého dodavatele a firmu
STATING doporučujeme všem dalším investorům.
‘,,-r
I

ČO: 47472707.
DLČ CZ4747 07
kvŮtn
21

ľ‘

PENf%
SERVIS

Ing. Velinský Miloš Jednatel společnosti PENTA-servis
—

S

ľ‘-°
wv.wpent
.

S

.0.

S CZ

Stating, sna.
Pardubická 861/75A
50004 Hradec Králové

REFERENČNÍ LIST

rekonstrukce objektu

Název akce:

Výrobní areál Fáblovka

Místo prováděni:

Pardubice

Objednatel:

Mgr. Miroslav Herudek, K Besedě 1098, 53006 Pardubice

Termín realizace:

06/2013 10/2013

Celková cena:

12483 114,- Kč bez DPH, 15 104 568,- Kč vč. DPH

—

-

Firma STATING s.r.o. prováděla v uvedeném období zakázku Výrobní areál Fáblovka
rekonstrukce objektu. Jednalo se o výměnu oken a zateplení vnějších plášťů administrativní
budovy a stávajících výrobních hal.
—

Potvrzuji, že stavební firma STATING s.r.o. provedla výše uvedenou zakázku v plánovaném
termínu a vzorné kvafltě, práce byly provedeny řádně a odborně.
Firmu STATING s.r.o. hodnotím jako kvalitní a spolehlivou a doporučuji ji budoucím
investorům.

Pardubice 19. 5. 2014

ĺ Mgr. Miroslav Herudek
K Besedě 1098
53006 Pardubice

mačkove palubky
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STATING s r.o.
Na Spravedlnosti 1306
51741 Ko5telec nad Orlicí

Osvědčení o řádném provedení stavby

Novostavba výrobní haly v areálu dřevozpracujícího závodu
SECA v Borohrádku“
Rozsah praci
Demolice stávajicí haly, dodávka a montáž haly se železo
betonovou konstrukcí, opláštěM haly,
technologické rozvody instalaci, přípojky inženýrských
sítí, zpevněné plochy a oprava vnitrozávodové
komunikace
Cena dila bez DPH:
17452 836,Lhůta výstavby:
9/2012 5/2013
Místo provedení prací‘
Areál závodu SECA v Borohrádku
—

Potvrzuji, že firma STATING s r.o., IČO 25963864,
se sídlem Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec
nad Orlicí provedla všechny práce řádně a odborně, v
požadovane kvalitě a v požadovaném rozsahu.
Požadované práce byly provedeny v dohodnutem termín
u, včetně konečneho provedení díla
Jan Kohler, prokurista
Tel.: 724 122 728

“SERAFIN CAMPESTRtNW.iiD“
V Borohradku 27.6.2013
‘

Serafin Campestrini s ra
Husova 31,51124 Bnrohradek
Czech Republ‘c

Tel ‘420494389011
Fax .420 494 389 016
E mail nfasecacz cz

J

Husova ‚i
517 24 Boronadek
Č 49023039 Dič CZ49023039
tel 49$ 369 011 fax 494 389 016

www secacz Cz
ičo 49023039, DIČ cz49o23o39
Bankavni spolen( 107l1234g0267/010o Kome,Čn( banka
as Hradec Mraiove
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Název akce:

Výstavba vývojového centra zkušebních přístrojů
výbušných látek

Místo provádění:

Bližňovice

Objednatel:

OZM Research s.r.o., Blížňovice 32, 538 62 Hrochův Týnec

Termín realizace:

05/2012

Celková cena:

13 997 586 Kč bez DPH

—

09/2013

Firma STATING s.r.o. provedla v uvedeném období zakázku Výstavba
vývojového centra zkušebních přístrojů a výbušných látek. Rozsah prací: Demolice
stávající budovy, výstavba budovy vývojového centra ( obestavěný prostor cca 4475
m3), skladu výbušnin (obestavěný prostor cca 23 m3), manipulačních ploch,
komunikací a oplocení.
Potvrzujeme, že stavebni firma STATING s.r.o. provedla výše uvedené práce
řádně a odborně v požadovaném termínu.

Za OZM Research s.r.o.

©

Ing. Miloslav Krupka, Ph.D.
Z7

V Blížňovicich 02.12.2013
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TRIGA partner s..r.o., se sídlem Džbánov 78, 566 01, potvrzuje referenci pro stavebnĺ společnost
STATING s.r.o., IČO 25963864 se sídlem Na Spravedlnosti 1306, 51741 Kostelec nad Orflci
dentifikaĎni ůdaie
Název zakázky „Výrobní halas kancelářemi a sociálním zařízením“
Džbánovu Vysokého Mýta
Místo:
Termín výstavby: 1.9.2012 15.1.2013
•.

—

Cena zakázky:

9.718.022,37 Kč bez DPH (dle dodatku č. 2)
I .943.604,47 Kč DPH 20%
11.661.626,844 Kčs DPH

Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Petr Ješina —jednatel
731 216 731
Technické Darametrq zakázky
Předmětem díla byla výstavba objektu výrobní haly a objektu kanceláří se sociálním zařízením.
Celkové zhodnoceni práce zhotovitele
Zhotovitel, stavební firma STATING s.r.o., i přes nepříznivé období pro zahájení prováděni stavby jako
cetku i přes ‘vemi krátký termin pro rea‘izaci, dokázala veškeré dohodnuté stavebni práce provést
řádně a odborně v termínech a cenách, které byly sjednány.
Po dobu výstavby vyzdvihuji zejména profesionáini přistup, koordinaci stavby v návaznosti na
zachováni bezkolizního provozu ve stávající skladové hale.
Stavba byla velmi dobře vedená, manažersky byly zvládnuty technologicky i v čase všechny
koordinace prací a montáži řemeslníků. Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě, profesionálně a
veškeré požadavky zadavatele uživatele stavby byly plněny v rámci dohod. Celkový výsledek
odpovídá našim představám s hodnocením : velice kvalitní spolupráce.
Proto firmu Stating s.r.o. hodnotíme jako spolehlivého dodavatele při realizaci veřejných zakázek a
firmu doporučujeme dalším investorům.
TRIGA paflners ar,
Qžbánov 78,56601 Vysok4‘
ičo 48173991
vič CZ4BI?3991
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Název akce:

Výstavba haly v areálu bývalé Radiálky (ČSAD) ve Starém
Hradišti

Místo provádění:

Pardubice

Objednatel:

Callipso Prosport s.r.o., Pardubice

Termín realizace:

05/2011

Celková cena:

1 919 059 Kč vč. DPH (1 599 216 Kč bez DPH)

—

07/2011

Firma Caflipso ProSport s.r.o. potvrzuje, že stavební firma STATING s.r.o.
provedla výše uvedenou zakázku v plánovaném terminu a vzorné kvalitě, práce byly
provedeny řádně a odborně.
Firmu STATING s.r.o. hodnotime jako kvalitni a spolehlivou a doporučujeme ji
budoucím investorům.

CALLIPSO
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Za Callipso s.r.o.
Mgr. Miroslav Herudek
ředitel firmy
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Objednatel:

NATURA HRADEC s.r.o., Blešno 30, 50346 Třebechovice pod Orebem

IČO:

48115622

DIČ:

CZ 48115622

Zastoupena:

MVDr. Radovanem Hovorkou a Ing. Ladislavem Glosem

Zakázka:

Rekonstrukce a rozšíření výrobního objektu společnosti NATURA
HRADEC ss.o.

Termíny:

Zahájení:

1.4. 2013

Dokončení:

20.12.2013

Cena zakázky:

13 836 712 Kč ( bez DPH)

Technické parametry zakázky:
Stavba sestávala ze dvou hlavních částí ato výstavby nové výrobní haly a rekonstrukce
stávajících výrobních a skladových prostor firmy NATURA HRADEC ss.o, k nimž přináležely
další související stavební objekty (retence, zpevněné plochy a ČTÚ, komunikace,
kanalizace splašková i dešťová, oplocení, přípojky plynu, elektro a slaboproud a další).
Nová výrobní hala na ŽLB patkách, nosné OK konstrukci a s opláštěním PUR panely, má
rozměry 43 x 16 m s užitnou půdorysnou plochou 675 m2. Uvnitř je zabudované sociální,
denní a kancelářské zázemí pro pracovníky i pro vedení výroby.
Rekonstrukce stávajících výrobních a skladových prostoro půdorysné ploše dalších 610
m2, sestávala z demolice až na holé obvodové zdivo bez střechy a pak následovalo nové
sjednocení střech s novou halou včetně celé nové dispozice a všech činností HSV i Psv
(nový systém vytápění, nové rozvody EE i Zil i nové zateplení fasády s novou omítkou).
Dalšími činnostmi byly např. asfaltové komunikace a parkoviště s celkovou novou skladbou
a všemi novými IS (kanalizace dešťová, splašková, plyn, přípojka EE, apod.) o celkové ploše
asfaltových komunikací 1.682 m2 s novými obrubami, vodícími proužky.
Nové oplocení s vjezdovou bránou a pomocnými brankami v délce přes 200m a čisté
terénní úpravy na ploše cca 2000 m2.

Zhodnocení: Objednatel potvrzuje, e stavební firma STATING s.r.o., Pardubická
861/75a, 50004 Hradec Králové, provedla uvedenou stavbu se všemi více požadavky
v dohodnutých termínech. Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně. Vedení stavby
i firmy se ochotně a odborně podílelo na vývoji a průběhu stavby ve všech jejích fázích.
Hodnotíme firmu STATING s.r.o. jako seriózního a spolehlivého dodavatele a firmu
STATING doporučujeme všem dalším investorům.

MVDr. Radovan Hovorka

Ing. Ladislav Glos

jednatel společnosti

jednatel společnosti
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Tel:495428260
DIČ: CZ4811%22
Blešno 30
50346 TŘEBECHQVICE POD OREBEM
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