
Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro 
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2018-012101 (dále jen ..dodavatel”).

I)

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 

poddodavatelc

IČO (pokud 
bylo přiděleno) 

a sídlo
poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit

Ing. Ivo Čevora -  
GEOS Opava

15439909 - zajištění zeměměřické činnosti a činnosti 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
objednatele (asistent specialista geodet ÚOZI)

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 Rámcové dohody 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 nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. 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

Ing. Ivo Čevora -  
GEOS Opava

15439909 - zajištění zeměměřické činnosti a činnosti 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
objednatele (asistent specialista geodet ÚOZI)

V Brně dne 11.7. 2018
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Společnost PGP/INFRAM/INŽ -  RS TDI max,

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru 
pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2018-012101 (dále jen „dodavatel44),

I)

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

GRID, a.s.
IČO: 612 51 437

Lucemburská 1170/7, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3

Technická pomoc se 
zeměměřičskými pracemi

Ecological Consulting a.s.
IČO: 258 73 962 

Na Střelnici 343/48 
779 00 Olomouc-Lazce

Činnost ekologického 
dozoru a sledování na 

životní prostředí

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 Rámcové dohody 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 nejméně ve 
stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu.

Z ó



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

GRID, a.s.
IČO: 612 51 437

Lucemburská 1170/7, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3

Technická kvalifikace dle ust. §79 
odst. 2 písm. d) ZZVZ -  asistent 

specialista geodet UOZI

Ecological Consulting 
a.s.

IČO: 258 73 962 
Na Střelnici 343/48 

779 00 Olomouc-Lazce

Technická kvalifikace dle ust. §79 
odst. 2 písm. d) ZZVZ -  asistent 

specialista ekodozor

V Praze dne 26.7.2018
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FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SUDOP GROUP SD -  VPK, zastoupená Společníkem, Správcem společností
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro 
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z 2 0 1 8 -012101 (dále jen „dodayatel“)>

I)
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

V
Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 
plnit

Arrano Group s.r.o.
IČ: 267 92 303 

Střední novosadská 7/10, 
Nové Sady, 779 00 Olomouc

Výkon činnosti koordinátora 
BOZP

Ecological Consulting a.s.
IČ: 258 73 962 

Olomouc - Lazce, Na 
Střelnici 343/48, PSČ 779 00

Výkon činnosti stavebního 
dozoru v oboru životního 

prostředí

KONTROL SERVIS s.r.o.

IČ: 251 86 116 
Frýdek-Místek - Místek, 

Maxima Gorkého 364, PSČ 
738 01

Výkon činnosti stavebního 
dozoru v oboru PKO a 

výrobu a montáž 
svařovaných ocelových 

konstrukcí

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 Rámcové dohody 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 nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je



povinen poskytnout součinnost ktomu, 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

------------- 7 ------------------------------------------------------------------
Část kvalifikace, kterou 

prokazuje dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby

Arrano Group s.r.o.
IČ: 267 92 303 

Střední novosadská 7/10, 
Nové Sady, 779 00 

Olomouc

Výkon činnosti koordinátora 
BOZP

Ecological Consulting 
a.s.

IČ: 258 73 962 
Olomouc - Lazce, Na 

Střelnici 343/48, PSČ 779 
00

Výkon činnosti asistenta 
specialisty ekodozor

KONTROL SERVIS 
s.r.o.

IČ: 251 86 116 
Frýdek-Místek - Místek, 
Maxima Gorkého 364, 

PSČ 738 01

Výkon činnosti asistenta 
specialisty PKO a asistenta 

specialisty pro výrobu a montáž 
svařovaných ocelových 

konstrukcí

V Brně dne 17. 7. 2018



Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo,
IČO: 44961944,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru 
pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2018-012101 (dále jen „dodavatel44),

I)

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

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

Link projekt s.r.o.

IČO: 276780032 

Makovského náměstí 3147/2 

616 00 Bmo, Žabovřesky

Expert pro mosty a 
inženýrské konstrukce

GEOS SILESIA s.r.o.
IČO: 28609549 

Bochenkova 2817/24 

746 01 Opava

Asistent specialista geodet 
ÚOZI

HiGeo s.r.o.

IČO: 01977822 

Křižíkova 3064/681 

612 00 Bmo, Královo Pole

Asistent specialista geodet 
ÚOZI

Arrano Group s.r.o.

IČO: 26792303 

Střední novosadská 7/10 

779 00 Olomouc, Nové Sady
Koordinátor BOZP

KONTROL SERVIS s.r.o.

IČO: 25186116 

Maxima Gorkého 364 

738 01 Frýdek-Místek

Asistent specialista PKO

Asistent specialista pro 
výrobu a montáž 

svařovaných ocelových 
konstrukcí

PIS PECHAL, s.r.o.

IČO: 02365952 

Lidická 1876/42 

602 00 Bmo, Černá Pole

Asistent specialista pro 
výrobu a montáž 

svařovaných ocelových 
konstrukcí



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 Rámcové dohody 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 nejméně ve 
stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. 
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat 
osoby poskytující plnění na jeho straně.

II)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

v

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

Link projekt s.r.o.

IČO: 276780032

Makovského náměstí 
3147/2

616 00 Brno, Žabovřesky

Profesní kvalifikace dle či. 4.2 
písm. c) bod 1 .

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod. 3. písm. c)

GEOS SILESIA s.r.o.

IČO: 28609549 

Bochenkova 2817/24 

746 01 Opava

Profesní kvalifikace dle čl. 4.2 
písm. c) bod 3.

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod. 6.

HiGeo s.r.o.

IČO: 01977822 

Křižíkova 3064/681 

612 00 Brno, Královo Pole

Profesní kvalifikace dle čl. 4.2 
písm. c) bod 3.

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod. 6.

Arrano Group s.r.o.

IČO: 26792303 

Střední novosadská 7/10

779 00 Olomouc, Nové 
Sady

Profesní kvalifikace dle čl. 4.2 
písm. c) bod 5.

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod. 7.

KONTROL SERVIS 
s.r.o.

IČO: 25186116 

Maxima Gorkého 364 

738 01 Frýdek-Místek

Profesní kvalifikace dle čl. 4.2 
písm. c) bod 8. a 9.

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod. 14. a 18.



PIS PECHAL, s.r.o.

IČO: 02365952 

Lidická 1876/42 

602 00 Brno, Černá Pole

Profesní kvalifikace dle Čl. 4.2 
písm. c) bod 9.

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod. 18.

V Brně dne 30. 7.2018

2 (?



Společnost SGS Czech Republic, s.r.o., 
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5,
IČO: 48589241,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro 
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z 2 0 1 8 -012101 (dále jen „dodavatel14),

I)

FORMULAR 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

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

--------7--------------------------------------------------
Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 
plnit

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

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 Rámcové dohody 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 nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 
povinen poskytnout součinnost ktomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo IČO (pokud bylo
------------v---------------------------------------------------------

Část kvalifikace, kterou
název nebo jméno a přiděleno) a sídlo jiné prokazuje dodavatel
příjmem jiné osoby osoby prostřednictvím jiné osoby



XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

V Praze dne 16.7.2018



Společnost BUNG CZ s.r.o.,
se sídlem: Perucká 2482/7, 120 00, Praha 2 - Vinohrady,
IČO: 274 54 576,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro 
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2018-012101 (dále jen „dodavatel44),

I)

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:

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Obchodní firma nebo 
název nebo jm éno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

V
Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 
plnit

Sondeo s.r.o. 028 70 819
Pomocný pracovník správce 
stavby pro kontrolu jakosti

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 Rámcové dohody 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 nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 
povinen poskytnout součinnost ktomu, 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

v
Část kvalifikace, kterou 

prokazuje dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby

Ing. Kamil Podhomý Vlčov 172, 74231, Starý Jičín
Pomocný pracovník správce 
stavby pro kontrolu jakosti

V Praze dne 11.07.2018



FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost D3R Consulting, s. r. o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro 
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2018-012101 (dále jen „dodavatel44),
I)

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

Ecological Consulting a. s.
25873962,

Na Střelnici 343/48, 779 00 
Olomouc

služby v oboru životního 
prostředí

AK BŘESKÝ, HEIPLÍK, 
VOSÁTKA, s. r. o.

29146445,
Botičská 1936/4, Nové 
Město, 128 00 Praha 2

služby v oboru právního 
poradenství

[bude doplněno] [bude'doplněno] [-bude-doplněno]

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 Rámcové dohody 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 nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. 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

V---------------------------------------------------------
Část kvalifikace, kterou 

prokazuje dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby

RNDr. Bc. Jaroslav 
Bosák, MBA

Polomí 70, okres Prostějov asistent specialista ekodozor

JUDr. Ladislav Břeský
Lohniského 869/16, 

Hlubočepy, 152 00 Praha 5
právník

[bude doplněna] [bude doplněno] [bude-doplněno]

V Praze dne 23. 7. 2018

^ ( X y


