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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

 

Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje, aby dodavatelé v rámci své nabídky předložili vyplněný Seznam poddodavatelů. Tato povinnost se 

vztahuje na všechny poddodavatele, 
 

- jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel část kvalifikace, nebo 

- jejichž podíl na plnění předmětu veřejné zakázky přesáhne svou hodnotou 5 % nabídkové ceny (i pokud jejich prostřednictvím dodavatel neprokazuje část 
kvalifikace).  

 

Do Seznamu poddodavatelů vyplní dodavatel informaci o tom, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, předpokládaný procentuální podíl na 
nabídkové ceně, informaci, zda je danou osobou prokazována část kvalifikace a případně jaká část. Jestliže dodavatel nebude disponovat žádnými poddodavateli, 
kteří by se podíleli na plnění předmětu veřejné zakázky, a zároveň prokazuje v celém rozsahu kvalifikaci nikoli prostřednictvím třetích osob, uvedenou přílohu proškrtne 
nebo ponechá prázdnou a takto ji předloží jako součást nabídky. Za poddodavatele se považují všechny osoby odlišné od dodavatele, včetně členů koncernu. 

 

Obchodní firma/název/ jméno 
a příjmení, sídlo 

poddodavatele, IČO 

Věcný popis části plnění uvažovaného zadat 
poddodavateli  

(označené dle čísel a názvů jednotlivých SO, případně 
jiným vhodným způsobem) 

Prokazovaná část kvalifikace 

 

% hodnoty 

poddodávky 
z nabídkové ceny 

Ed. Züblin AG 

Sídlo: Albstadtweg 3, 705 67 
Stuttgart, Spolková republika 

Německo 

IČO: HRB110 

Část prací na objektu C1/1 – Stavební část, ražby, 
injektáže 

 

Seznam stavebních prací vč. osvědčení 
objednatele: Výstavba 1 kruhové šachty, která 
byla budována s ostěním z převrtávaných 
pilot v celé délce. Minimální hloubka šachty 
musí činit nejméně 25 metrů. 

6 % 

3G Consulting Engineers 

s.r.o. 

Sídlo: Na usedlosti 513/16, 147 
00 Praha 4 

IČO: 25647318 

Část prací na objektu E – Geologický průzkum Seznam odborného personálu: g) Osoba 
odpovědná za přípravu tunelové stavby, h) 
Odborný znalec 2 % 
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SG Geotechnika a.s. 

Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 
Praha 5 

IČO: 41192168 

Část prací na objektu E – Geologický průzkum Seznam odborného personálu: a) Odpovědný 
řešitel IGP, d) Geotechnik, e) Inženýrský 
geolog, f) Specialista na geotechnické měření 4 % 

PUDIS a.s. 

Sídlo: Nad Vodovodem 3258/2, 
100 31 Praha 10 

IČO: 45272891 

Část prací na objektu E – Geologický průzkum Seznam významných služeb: Jedna služba 
spočívající v provedení kompletního 
podrobného inženýrskogeologického 
(geotechnického) průzkumu. 

Seznam odborného personálu: a) Odpovědný 
řešitel IGP, f) Specialista na geotechnické 
měření 

4 % 

Zakládání staveb, a.s. 
Sídlo: Dobronická 1371, 148 00 

Praha 4 

IČO: 49241567 

Část prací na objektu C1/1 – Stavební část, ražby, 
injektáže 

 

 

6 % 

CELKEM % 22 % 

 

 

 


