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FORMULÁŘ 2.3.1. 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 
se sídlem: Pardubice, Zelené předměstí, K Vápence  2677, PSČ 530 02, 
IČO: 25253361, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1441, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/14 a II/325 Rudník, 
most ev.č. 14-057“, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 10PT-000848 (dále jen 
„dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky 
budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:  

Materiál Množství 
Jednotková cena v 

Kč bez DPH 

asfaltové směsi frézované a vybourané 
(120+25,5+11,5+116,886) m3 x 2,308 t/m3 

632,13 T   85,08 Kč/t 

ocelové konstrukce určené do šrotu 
svodidlo (64+20) m x 0,015 t/bm = 1,26 t 
zábradlí 4 m x 0,025 t/bm = 0,1 t 
značky + sloupky (9+6) ks x 0,005 t/ks = 0,065 

kovové konstrukce 11,627 t  

13,05 t za cenu šrotu 

Dřevo/vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná 
k dalšímu zpracování – dřevo měkké 

Do průměru 0,5m  - 1 ks = 0,25 m3 

Nad průměr 0,9m  - 1 ks = 0,75 m3 

1 m3 

Tzv. plnometr 

- 

Krychle o hraně 1 
m obsahující 100 % 

dřeva 

539,32 Kč/m3 

 

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. 
Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství 
jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se 
tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve 
lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto 
materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, 
že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.  

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.  
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FORMULÁŘ 2.3.2. 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 
se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence  2677, PSČ 530 02, 
IČO: 25253361, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1441, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/14 a II/325 Rudník, 
most ev.č. 14-057“, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 10PT-000848 (dále jen 
„dodavatel“), 

I)  

Alternativa 1 
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů:  

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé 

NEOBSAZENO 

nebo 

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 

NEOBSAZENO NEOBSAZENO NEOBSAZENO 

 

II)  

 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 osobami splňujícími kvalifikaci 
požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel 
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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 

NEOBSAZENO NEOBSAZENO NEOBSAZENO 

 

 

 

  


