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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6 

HARMONOGRAM  
 
Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci 
ze dne 31. 08. 2017 Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s., 
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 
IČO: 253 22 257, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211, 

 
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Tramvaj Plotní - 
soubor staveb - etapa 2-4“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632317 (dále jen „uchazeč“), 
tímto  

uvádí, že 

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude: 

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným 
termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz. příloha tohoto formuláře, 

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný podrobnými harmonogramy 
postupu při realizaci stavby v zájmu jednotlivých osob na straně Objednatele, 
zpracované v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách. 

3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami: stavební práce 
související s realizací tramvajového svršku a pokládka asfaltových hutněných vrstev 
vozovky v celém rozsahu předmětu plnění. 
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V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům (a to alespoň těm, 
 jejichž podíl na plnění veřejné zakázky má být více než 5 %):  

 

Práce zadávané 
subdodavateli 

Obchodní firma a sídlo 
subdodavatele 

 

% hodnoty 
poddodávky 
z nabídkové 
ceny stavby a 

uvedení 
konkrétní 
činnosti 

Zkušenosti 
z obdobných staveb  

Přeložky distribuční 
soustavy 

E.ON Distribuce, a.s.,  
se sídlem F.A. Gerstnera 

2151/6, 370 01 České 
Budějovice 7, IČO: 

28085400 

1,45 % Jmenovaný 
poddodavatel 

Přeložky vedení sítě 
elektronických 

komunikací 

UPC Česká republika, 
s.r.o., se sídlem Závišova 
5, 140 00 Praha 4, IČO: 

00562262 

0,61 % Jmenovaný 
poddodavatel 

Přeložky a trasy 
plynárenských 

zařízení 

GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, 401 17 Ústí 

nad Labem, IČO: 
27295567. 

1,25 % Jmenovaný 
poddodavatel 

Přeložky vedení sítě 
elektronických 

komunikací 

Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se 

sídlem Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3 – Žižkov, 

IČO: 04084063 

0,63 % Jmenovaný 
poddodavatel 

CELKEM % 3,94 %  
 
Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací. 

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny.  
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V Brně, dne 01. 12. 2017

____________________________
Za společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Příloha: Harmonogram dle Smluvních podmínek s rozdělením na technologie prací
(bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.


