
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: KARETA s.r.o. 
se sídlem: Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
IČO: 62360213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl C, vložka 8072.
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „I/60 Lipová Lázně“, číslo veřejné
zakázky na profilu zadavatele 14PT-000577 (dále jen „dodavatel“),

Alternativa 2
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

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

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

frézování

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

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

Geodetické práce

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

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

Dopravní značení

I)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny
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osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
Netýká se

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ1

......

..........

...........

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

1 Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem 
nepodepisuje (např. při předložení prosté kopie v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení 
uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.
Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.

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