
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELŮ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Rámcová dohoda 
na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev.
č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 
Z2020-007835/VZ0087417 (dále jen „Zakázka“), na základě ustanovení § 122 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), rozhodl o výběru účastníků zadávacího řízení k uzavření rámcové dohody:

Účastník č. 1 : MORAVA TDI MAX-2020
SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 283 42 771

SHP SK s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 449 38 209

SAFETY PRO s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

IČO: 285 71 690

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

IČO: 427 67 377

4roads s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 

IČO: 063 27 354

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti) 
se sídlem: Triester StraBe 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko -  Austria

IČO: ATU47512801

Účastník č. 2: SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020
Správce společnosti:

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 463 47488

Ostatní společníci:
Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno 
IČO: 607 33 098



Společník č. 2

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6 

IČO: 452 72 891 
Společník č. 3

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 

IČO: 25103431 
Společník č. 4

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 13000 Praha 3 

IČO : 25701 347 
Společník č. 5

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Se sídlem: Kominárská 141/2,4,83203 Bratislava, SR 

IČ: 313 22 000 
Společník č. 6

KOMOVIA s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 13000 Praha 3 

IČO: 043 63 795 
Společník č. 7

DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 15500 Praha 5 

IČO: 279 55 834 
Společník č. 8

Účastník č. 3 INFRAM/PGP - RD SD většího rozsahu 2020
Správce společnosti 

INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje 

IČO: 250 70 282

Člen společnosti
PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387

Účastník č. 4: SGS+IBR+BUNG CZ-RS většího rozsahu 2020
Vedoucí společník:

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 

IČO: 48589241

Společník:
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IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 

IČO: 25023446

Společník:
BUNG CZ, s.r.o.

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČO: 27454576

Účastník č. 5: HBH / SATRA / GEOtest
Vedoucí společník:

HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 

IČO: 44961944

Společník:
SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
IČO: 18584209

Společník:
GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
IČO: 46344942

O d ů v o d n ě n í :

Nabídky výše uvedených účastníků zadávacího řízení byly vyhodnoceny jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž všichni výše uvedení účastníci 
splnili podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a 
ZZVZ. Vybraní dodavatelé předložili veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 
122 ZZVZ.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 
DODAVATEL:
Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020, zastoupená Správcem, společností
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488

Ostatní společníci:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem: Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno 
IČO: 607 33 098 
Společník č. 2 
PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
IČO: 452 72 891 
Společník č. 3 
GeoTec-GS, a.s,
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČO: 251 03 431 
Společníkem č. 4 
IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem; Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 257 01 347 
Společník č, 5
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Se sídlem: Kominárská 141/2, 4, 83203 Bratislava, SR 
IČ: 313 22 000 
Společník č. 6 
KOMOVIA s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 043 63 795 
Společník č. 7 
DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČO: 279 55 834 
Společník č. 8

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně 
podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších souvisejících 
dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

DOPIS NABÍDKY

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a

(a) (b) (c) = (a) + (b)
278 832 500,- 58 554 825,- 337 387 325,-



;oordinátora BOZP pro stavby 
'ětšího rozsahu -  2020

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti 
bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné jako 
maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby poskytované na základě 
Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených 
v Rámcové dohodě.
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 
v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 278 832 500,- 
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%
Kvalifikace a zkušenosti, uvedené 

v Příloze Dopisu nabídky - 
Hodnocení kvalifikace a zkušenosti 

osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob, které 
byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Souhrn čestných prohlášení o odborném personálu; 

(ií) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze 
pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k 
těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást přílohy ě. 
2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních 
skutečností (tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu 
plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou. 

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace a 
zkušenosti osob a souhrn čestných prohlášení o odborném personálu tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.
Potvrzujeme, že součástí obsahu Rámcové dohody jsou dokumenty uvedené v příloze Č. 3 této zadávací 
dokumentace.
Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3, 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o 
přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme 
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme 
uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení.
V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se 
na plnění veřejné zakázky vztahující se ke konkrétní stavbě, připravovat ani podílet se na přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň 
podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele, nebo stavebního zhotovitele. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení Rámcové dohody a důvodem pro odstoupení 
Objednatele.



Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č, 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění 
Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz 
textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata 
Rámcové dohody.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně 
o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. í 
zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

Přílohy:
- Prohlášení o odborném personálu
- Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob
- Vzorový formulář bankovní záruky

pQĎEPSÁNÓ PMŠTŘEDNICTVJM UZNÁVÁ NĚHO PODPISU DLE ZÁKONA
£,-éV7/20í_6SBlpŠLVŽBÁCHf^M^WlCMWŮPÉŘUmÓWĚkTRmi<^ÁŘÁŇŠAKCE, VĚŽŇĚNÍ 
fOZDĚJŠjepPREDPÍSŮ1

V Brně dne 15.4. 2020

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 textů bez připojeni uznávaného
elektronického podpisu však není vadou nabídky. __  _
Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou Vypuštěny.



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-202O, zastoupená Správcem společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č.
dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen ..účastník”), tímto čestně prohlašuje, 
že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci 
dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na 
vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje 
uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce 1*1 V ř *  f i r  *Příjmem Jméno
Správce stavby

Asistent správce stavby
Asistent správce stavby

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu 
jakosti

Pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýring

Koordinátor BOZP
Asistent specialista pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro mostní objekty 

ocelové a ocelové konstrukce
Pomocný asistent pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků)
Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) \

_  t i -



Pomocný asistent pro pozemní 
komunikace (včetně propustků)

--------------------------------- 1----------------------

Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista zeměměřičství

Asistent specialista pro trubní vedení
Asistent specialista vodohospodářské 

objekty
Asistent specialista v oboru elektro (silno a 

slaboproud)
Asistent specialista protikorozni ochrany

Asistent specialista ekodozor
Právník

Asistent specialista pro výrobu a montáž 
svařovaných ocelových konstrukcí

Asistent specialista pro podzemní stavby
Asistent specialista pro podzemní stavby

Expert v oboru tunelových staveb
Expert v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
Expert v oboru pozemní komunikace

Expert v oboru vodohospodářské objekty a 
trubní vedení

Expert - elektrotechnická zařízení ______________________1_______________



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název zakázky:
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 
-  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835

DODAVATEL:
Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020, zastoupená Správcem, společností Dopravoprojekt 
Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488

Ostatní společníci:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem: Renneská třída 787/Ia, Stýřice, 639 00 Brno 
IČO: 607 33 098 
Společník Č. 2

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
IČO: 452 72 891 
Společník č. 3

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČO: 251 03 431 
Společníkem č. 4

tPSUM CZ s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 257 01 347 
Společník č. 5

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Se sídlem: Kominárská 141/2, 4, 83203 Bratislava, SR 
IČ: 313 22 000 
Společník č. 6

KOMOVIA s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 043 63 795 
Společník č, 7

DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČO: 279 55 834 
Společník č. 8

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Rámcová 
dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a 
středního rozsahu, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelú, u nichž objem uvažované



poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel 
nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 
2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli 
předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v 
přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení 
zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále 
uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením 
poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. 
Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky 
ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně 
následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asistent správce stavby
(ii) správce stavby
(iii) asistent specialista pro mostní objekty betonově, ostatní a zdi,
(iv) asistent specialista pro pozem ní komunikace (včetněpropustků),
(v) asistent specialista geotechnika,
(vi) asistent specialista vodohospodářské objekty,
(vii') asistent specialista pro podzemní stavby,

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu stanoveném 
v technických předpisech uvedených v článku 2.1 zadávací dokumentace. Současně se zavazujeme, že 
v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 
3 zadávací dokumentace.

f  ODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
ť. 297. 2016 SB.. O SLUŽBÁCH nTiAŘEJfCtCU DŮVĚRU PRŮ ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V

V Brně dne 15.4.2020



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020 zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova271/13, Veveří, 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 a 
koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2020-007835 (dále jen „dodavatel'4),

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 
(slovně a % z celkového 

objemu veřejné zakázky)

Arrano Group s.r.o.
IČ: 267 92 3 03 Střední novosadská 
7/10, Nové
Sady, 779 00 Olomouc

koordinátor BOZP 
3,23%

KONTROL SERVIS s.r.o.

IČ: 251 86 116

Frýdek-Místek - Místek, Maxima

Gorkého 364,
PSČ 738 01

Asistent specialista pro mostní objekty 
ocelové a ocelové konstrukce 

Asistent specialista protikorozní 
ochrany

Asistent specialista pro výrobu a 
montáž svařovaných ocelových 

konstrukcí 
12,97%

Ecological Consulting a.s.
IČ: 258 73 962
Olomouc - Lazce, Na Střelnici 
343/48, PSČ 779 00

Asistent specialista ekodozor 
0,47%

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

■ u 



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 

(slovně a % z celkového objemu veřejné 
zakázky)

Ar ráno Group s.r.o.
IČ: 267 92 303

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

koordinátor BOZP 
3,77%

KONTROL SERVIS s.r.o.

IČ: 251 86 116

Frýdek-Místek - Mfstek, 
Maxima

Gorkého 364,
PSČ 738 01

Asistent specialista pro mostní objekty 
ocelové a ocelové konstrukce 

Asistent specialista protikorozní ochrany 
Asistent specialista pro výrobu a montáž 

svařovaných ocelových konstrukcí 
12,57%

Ecological Consulting a.s.
IČ: 258 73 962
Olomouc - Lazce, Na Střelnici 
343/48, PSČ 779 00

Asistent specialista ekodozor 
0,5%

V Brně dne 15. 4. 2020

-31



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a
koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo 
IČO: 44961944

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
IČO: 18584209

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo 
IČO: 46344942

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP pro 
stavby většího rozsahu -  
2020

(a) (b) (c) = (a) + (b)

289 990 500,- 60 898 005,- 350 888 505,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za 
podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.



Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 289 990 500,- 
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Souhrn čestných prohlášení o odborném 
personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a souhrn čestných prohlášení o odborném personálu tvoří součást tohoto 
Dopisu nabídky.
Potvrzujeme, že součástí obsahu Rámcové dohody jsou dokumenty uvedené v příloze č. 3 této 
zadávací dokumentace.
Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu. 
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů 
podílejících se na plnění veřejné zakázky vztahující se ke konkrétní stavbě, připravovat ani



podílet se na přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele, nebo 
stavebního zhotovitele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Rámcové 
dohody a důvodem pro odstoupení Objednatele.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:
• Prohlášení o odborném personálu
• Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob
• Zvláštní příloha k nabídce

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



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

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 , ev. č.
dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen ,,účastník"), tímto čestně prohlašuje, 
že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci 
dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na 
vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje 
uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce Příjmení Jméno
správce stavby
asistent správce stavby
asistent správce stavby
asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů
asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů
asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi
asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi
asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi
asistent specialista pro mostní objekty 
ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu 
TKP 19 A)
pomocný asistent specialista pro mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi
expert pro mosty a inženýrské konstrukce
asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)
asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

____________________ 1_______________



pomocný asistent pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

1

expert pro pozemní komunikace
asistent specialista geotechnika
asistent specialista geotechnika
asistent specialista zeměměřičství
asistent specialista zeměměřičství
koordinátor BOZP
pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýring
asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
asistent specialista pro trubní vedení
asistent specialista vodohospodářské objekty
expert v oboru vodohospodářské stavby a 
produktovody
asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slaboproud)
asistent specialista ekodozor
asistent specialista protikorozní ochrany
expert - elektrotechnická zařízení
právník
asistent specialista pro výrobu a montáž 
svařovaných ocelových konstrukcí
asistent specialista pro podzemní stavby
expert v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací
pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

____________________ 1_______________

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



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 
pro stavby většího rozsahu -  2020 
DODAVATEL: HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
IČO: 44961944

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
IČO: 46344942

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
u staveb menšího a středního rozsahu, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 
trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asisten t správce stavby
(ii) správce stavby
(iii) asisten t specialista  p ro  m o stn í objekty betonové, o s ta tn í a zdi,
(iv) asisten t specialista  p ro  p o ze m n í kom unikace (včetněpropustků),
(v) asisten t specialista  geotechnika,
(vi) asisten t specialista  vodohospodářské objekty,
(vii) asisten t specialista  p ro  p o d zem n í stavby,



to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu 
stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2.1 zadávací dokumentace. 
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

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



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

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 
a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-007835 (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 poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

v

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)

Arrano Group s.r.o.
IČ: 26792303 

Střední novosadská 7/10 
779 00 Olomouc, Nové Sady

Koordinátor BOZP 
(3,4 %)

GEOS SILESIA s.r.o.
IČ: 28609549 

Bochenkova 2817/24 
746 01 Opava

Asistent specialista 
zeměměřičství 

(6,1 %)

HiGeo s.r.o.
IČ: 01977822 

Křižíkova 3064/681 
612 00 Bmo, Královo Pole

Asistent specialista 
zeměměřičství 

(6,1%)

KONTROL SERVIS s.r.o.
IČ: 25186116 

Maxima Gorkého 364 
738 01 Frýdek-Místek

Asistent specialista pro 
mostní objekty ocelové 

Asistent specialista 
protikorozní ochrany 

Asistent specialista pro 
výrobu a montáž 

svařovaných ocelových 
konstrukcí 

(6,1 %)

Link projekt s.r.o.
IČ: 276780032 

Makovského náměstí 3147/2 
616 00 Bmo, Zabovřesky

Expert pro mosty a 
inženýrské konstmkce 

(1%)



AMBERG Engineering 
Bmo, a.s.

IC: 49446703
Ptašínského 313/10, Ponava, 

602 00 Bmo

Expert v oboru 
tunelových staveb a 

rozsáhlých zemních prací
________ C!%)________

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 
příjmem jme osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)

Arrano Group s.r.o.

IČ: 26792303 
Střední novosadská 7/10 
779 00 Olomouc, Nové 

Sady

Profesní způsobilost dle čl. 4.2 
písm. c) bod 4

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod 8

GEOS SILESIA s.r.o.
IČ: 28609549 

Bochenkova 2817/24 
746 01 Opava

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

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod 7

HiGeo s.r.o.
IČ: 01977822 

Křižíkova 3064/681 
612 00 Bmo, Královo Pole

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

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod 7

KONTROL SERVIS 
s.r.o.

IČ: 25186116 
Maxima Gorkého 364 
738 01 Frýdek-Místek

Profesní způsobilost dle čl. 4.2 
písm. c) bod 9 a 10 

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod 4 písm. b), 14 a 17



í/ink projekt s.r.o.

IČ: 276780032 
Makovského náměstí 

3147/2
616 00 Brno, Zabovřesky

Profesní způsobilost dle čl. 4.2 
písm. c) bod 1

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod 4 písm. d)

AMBERG Engineering 
Brno, a.s.

IČ: 49446703 
Ptašínského 313/10, 
Ponava, 602 00 Brno

Profesní způsobilost dle čl. 4.2 
písm. c) bod 6

Technická kvalifikace dle čl. 4.3 
bod 18 písm. b)

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



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a
koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: INFRAM/PGP - RD SD většího rozsahu 2020
zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407,198 00 Praha 9 - Kyje 
IČO: 250 70 282
členem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kě bez 

DPH
DPH v Kě Celková nabídková 

cena v Kě věetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP pro 
stavby většího rozsahu -  
2020

(a) (b) (c) = (a) + (b)

274 860 000 57 720 600 332 580 600

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny zajednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za 
podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 274 860 000 Kč bez DPH



Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Souhrn čestných prohlášení o odborném 
personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a souhrn čestných prohlášení o odborném personálu tvoří součást tohoto 
Dopisu nabídky.
Potvrzujeme, že součástí obsahu Rámcové dohody jsou dokumenty uvedené v příloze č. 3 této 
zadávací dokumentace.
Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů 
podílejících se na plnění veřejné zakázky vztahující se ke konkrétní stavbě, připravovat ani 
podílet se na přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele, nebo 
stavebního zhotovitele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Rámcové 
dohody a důvodem pro odstoupení Objednatele.



Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Prohlášení o odborném personálu 
Příloha č. 2 -  Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob 
Zvláštní příloha k nabídce

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



Společnost INFRAM/PGP - RD SD většího rozsahu 2020
zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje 
IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 , ev. č.
dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen ,,účastmk“), tímto čestně prohlašuje, 
že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci 
dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na 
vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje 
uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce Příjmení Jméno
Správce stavby

Asistent správce stavby
Asistent správce stavby
Asistent správce stavby

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty 
ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu 

TKP 19 A)
Pomocný asistent pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi
Pomocný asistent pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi
Expert pro mosty a inženýrské konstrukce

______________________1_______________



Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (vč.propustků)

1

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (vč.propustků)

Pomocný Asistent pro pozemní 
komunikace (vč. propustků)

Expert pro pozemní komunikace
Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista zeměměřičství
Koordinátor BOZP

Pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýring

Pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýring

Asistent správce stavby pro kontrolu 
jakosti

Asistent správce stavby pro kontrolu 
jakosti

Asistent specialista pro trubní vedení
Asistent specialista vodohospodářské 

objekty
Expert v oboru vodohospodářské objekty a 

trubní vedení
Asistent specialista v oboru elektro (silno a 

slaboproud)
Asistent specialista ekodozor

Asistent specialista protikorozní ochrany
Expert elektrotechnická zařízení

Právník
Asistent specialista pro výrobu a montáž 

svařovaných ocelových konstrukcí
Asistent specialista pro podzemní stavby

Expert v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

______________________1_______________



Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 
pro stavby většího rozsahu -  2020
DODAVATEL: INFRAM/PGP - RD SD většího rozsahu 2020

zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407,198 00 Praha 9 - Kyje 
IČO: 250 70 282
členem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
u staveb menšího a středního rozsahu, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 
trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asisten t správce stavby
(ii) správce stavby
(iii) asisten t specialista  p ro  m ostn í objekty betonové, o sta tn í a zdi,
(iv) asisten t specialista  p ro  p o zem n í kom unikace (včetněpropustků),
(v) asisten t specialista  geotechnika,
(vi) asisten t specialista  vodohospodářské objekty,
(vii) asisten t specialista  p ro  p o d zem n í stavby,

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu 
stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2.1 zadávací dokumentace. 
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.



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



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost INFRAM/PGP - RD SD většího rozsahu 2020
Zastoupená správcem společnosti společností INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 -  Kyje 
IČO: 25070282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen ,,dodavatel“), II)

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 (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)

GRID, a.s.
IČO: 612 51 437

Lucemburská 1170/7, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3

Technická pomoc se 
zeměměřičskými pracemi

6%

RNDr. Jiří Veselý
IČO: 73595845 

Vrchlického 92, 533 45, 
Čeperka

Činnost ekologického 
dozoru a sledování na 

životní prostředí

6%

KONTROL SERVIS s.r.o.
IČO: 251 86 116 

Maxima Gorkého 364 
738 01 Frýdek-Místek

Výroba a montáž 
svařovaných ocelových 

konstrukcí

1%

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 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)

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 zeměměřičství
Profesní způsobilost dle ust. §77 

odst. 2. písm. c) ZZVZ

RNDr. Jiří Veselý
IČO: 73595845 

Vrchlického 92, 533 45, 
Čeperka

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

specialista ekodozor
Profesní způsobilost dle ust. §77 

odst. 2. písm. c) ZZVZ

KONTROL SERVIS 
s.r.o.

IČO: 251 86 116 
Maxima Gorkého 364
738 01 Frýdek-Místek

Technická kvalifikace dle ust. §79 
odst. 2 písm. d) ZZVZ -  asistent 
specialista pro výrobu a montáž 

svařovaných ocelových 
konstrukcí

Profesní způsobilost dle ust. §77 
odst. 2. písm. c) ZZVZ

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



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: SGS+IBR+BUNG CZ-RS většího rozsahu 2020

SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5,155 00
IČO: 48589241

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9,190 00 
IČO: 25023446

BUNG C L , s.r.o.
se sídlem: V Olšinách 2300/75, Praha 10 100 00 
IČO: 27454576

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně 
podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších souvisejících 
dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPII
DPH v Kč Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP pro stavby 
většího rozsahu -  2020

(a) (b) (c) = (a) + (b)

287.302.500 60.333.525 347.636,025

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti 
bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tvto jednotkové ceny jsou závazné jako maximální 
po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv. 
Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:
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Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 287.302.500 
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, uvedené 
v Příloze Dopisu nabídky - 

Hodnocení kvalifikace a zkušenosti 
osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob, které 
byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) 
uvedené v příloze č. 1 Souhrn čestných prohlášení o odborném personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze 
pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k 
těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást přílohy č. 2 
Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních 
skutečností (tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu 
plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace a 
zkušenosti osob a souhrn čestných prohlášení o odborném personálu tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Potvrzujeme, že součástí obsahu Rámcové dohody jsou dokumenty uvedené v příloze č. 3 této zadávací 
dokumentace.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o 
přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme 
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme 
uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se 
na plnění veřejné zakázky vztahující se ke konkrétní stavbě, připravovat ani podílet se na přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň 
podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele, nebo stavebního zhotovitele. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení Rámcové dohody a důvodem pro odstoupení 
Objednatele.

<0
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Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních 
podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění 
Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz 
textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata 
Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o 
registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

Přílohy;

- Prohlášení o odborném personálu členů společnosti

- Zvláštní příloha k nabídce

- Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob
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PŘÍLOHA ř. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 , ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen ..účastník”), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na 
základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce 
rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních 
o odborném personálu.

Funkce1 Příjmení Jméno
Asistent správce stavby pro kontrolu 

jakosti
Pomocný pracovník správce stavby pro 

inženýring
Koordinátor BOZP

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace ( včetně propustků )

Asistent specialista zeměměřičství
Asistent specialista pro podzemní stavby

Expert -  elektrotechnická zařízení

|

V Praze dne 15.4.2020

1 Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v Čl. 4.3 zadávací 
dokumentace
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PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost IBR Consulting, s. r. o.
se sídlem: Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9
IČO: 25023446
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020- 
007835 (dále jen „účastník"), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho 
nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně 
účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje 
uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce1 Příjmení Jméno

Správce stavby

Asistent správce stavby
Asistent správce stavby

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Pomocný asistent správce stavby pro 
harmonogram

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty ocelové 
a ocelové konstrukce

Pomocný asistent pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Pomocný asistent pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista trubní vedení

Asistent specialista protikorozní ochrany
Asistent specialista ekodozor

Právník
______________________ i________________

1 Pozn, pro dodavatele: Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v či. 4.3 zadávací 
dokumentace



Asistent specialista pro výrobu a montáž 
svařovaných ocelových konstrukcí

Expert -  mosty a inženýrské konstrukce
Expert - pozemní komunikace

Expert -  vodohospodářské objekty a trubní 
vedení I

V Praze dne 14. 4. 2020



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost BUNG CZ s.r.o.,
se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice 
IČO: 27454576
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Rámcová dohoda na 
výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2020“, číslo 
zakázky Z2020-007835 (dále jen ..účastník"), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce Příjmení Jméno
Pomocný asistent specialista pro mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro vodohospodářské 
objekty
Asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slaboproud)
Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce i

V Praze dne 30.03.2020



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 
většího rozsahu -  2020
DODAVATEL: SGS+IBR+BUNG CZ-RS většího rozsahu 2020

SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5,155 00
IČO: 48589241

1BR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9,190 00 
IČO: 25023446

BUNG CZ, s.r.o.
se sídlem: V Olšinách 2300/75, Praha 10 100 00 
IČO: 27454576

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Rámcová dohoda 
na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního 
rozsahu, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace 
zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované 
poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel 
nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 
2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli 
předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v 
přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem 
nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že 
nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a 
jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele 
nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně 
následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asisten t správce stavby
(ii) správce stavby
(ii i) asisten t specialista  pro  m ostn í objekty betonové, o sta tn í a zdi,
(iv) asisten t specialista  p ro  p o zem n í kom unikace (včetněpropustků),
(v) asisten t specialista  geotechnika,
(vi) asisten t specialista  vodohospodářské objekty,
(vii) asisten t specialista  p ro  podzem n í stavby,

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu stanoveném 
v technických předpisech uvedených v článku 2.1 zadávací dokumentace. Současně se zavazujeme, že v
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průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 
zadávací dokumentace.

Datum 15.4.2020
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FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

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

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -2020, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020- 
007835 (dále jen ..dodavateli .

D
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 věetně 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 (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)
X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X XX X

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona ě. 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.

v  a ------------------
Část kvalifikace, kterou

Obchodní firma nebo IČO (pokud bylo prokazuje dodavatel
název nebo jméno a přiděleno) a sídlo jiné prostřednictvím jiné osoby

V ř i  ř  * i  c ■příjmem jme osoby osoby (slovně a % z celkového objemu 
veřejné zakázky)
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X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

V Praze dne 15.4.2020
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FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost IBR Consulting, s. r. o.
se sídlem; Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP pro stavby vétšího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen
„dodavatel"),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni 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 (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)

Advokátní kancelář BŘESKÝ, 
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s. r. o.

IČO: 29146445
Botičská 1936/4, Nové Město, 

128 00 Praha 2
Právník (2 %)

Ecological Consulting a. s.
IČO: 25873962

Legionářská 1085/8, Olomouc 
779 00

Asistent specialista ekodozor 
(0,5 %)

KONTROL SERVIS s. r. o.
IČO: 25186116 

Maxima Gorkého 364, 738 01 
Frýdek-Místek

Asistent specialista pro 
výrobu a montáž 

svařovaných ocelových 
konstrukcí (1,4 %)

KONTROL SERVIS s. r. o.
IČO: 25186116

Maxima Gorkého 364, 738 01 
Frýdek-Místek

Asistent specialista 
protikorozní ochrany (0,7 %)

ViaKont, s. r, o.
IČO: 05843944

Starobělská 1395/14, 700 30 
Ostrava -  Zábřeh

Asistent specialisty pro 
mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (5 %)

SG Geotechnika a. s.
IČO: 41192168

Geologická 988/4,152 00 Praha 5
Asistent specialista 
geotechnika (4 %)

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

-ást kvalifikace, kterou prokazuje 
dodavatel prostřednictvím jiné 
osoby (slovně a % z celkového 

Objemu veřejné zakázky)

právník (2 %)

Asistent specialista ekodozor (0,5 %)

Asistent specialista pro výrobu a 
montáž svařovaných ocelových 

konstrukcí (1,4 %)

Asistent specialista protíkorozní 
ochrany (0,7 %)

Asistent specialisty pro mostní 
objekty ocelové a ocelové konstrukce
____________(5%)____________

Asistent specialista geotechnika
(4 %)

V Praze dne 14. 4. 2020



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a
koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost „MORAVA TDI MAX-2020“

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
a
SHP SK s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika
IČO: 449 38 209
a
SAFETY PRO s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
IČO: 285 71 690 
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 
IČO: 427 67 377 
a
4roads s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha
IČO: 063 27 354
a
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti)
se sídlem: Triester StraBe 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko 
-  Austria
IČO: ATU47512801

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP pro 
stavby většího rozsahu -  
2020

(a) (b) (c) = (a) + (b)

289.736.500,00 60.844.665,00 350.581.165,00



Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny zajednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za 
podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 
v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 289.736.500,00 
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Souhrn čestných prohlášení o odborném 
personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a souhrn čestných prohlášení o odborném personálu tvoří součást tohoto 
Dopisu nabídky.
Potvrzujeme, že součástí obsahu Rámcové dohody jsou dokumenty uvedené v příloze č. 3 této 
zadávací dokumentace.
Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.



Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů 
podílejících se na plnění veřejné zakázky vztahující se ke konkrétní stavbě, připravovat ani 
podílet se na přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele, nebo 
stavebního zhotovitele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Rámcové 
dohody a důvodem pro odstoupení Objednatele.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:
Příloha č. 1: Prohlášení o odborném personálu 
Příloha č. 2: Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob

V Brně

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



Společnost SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“), 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020 , ev. č.
dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen ,,účastník“), tímto čestně prohlašuje, 
že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci 
dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na 
vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje 
uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce Příjmení Jméno
osoba vykonávající činnost správce stavby

osoba vykonávající činnost správce stavby

osoba vykonávajících činnost asistenta správce  
stavby

osoba vykonávajících činnost asistenta správce  
stavby

osoba poskytu jíc ích  služby v oboru tvorby a  
kontroly rozpočtů

osoba poskytu jíc ích  služby v oboru tvorby a  
kontroly rozpočtů

osoba asistenta specialisty p ro  m ostn í objekty  
betonové, osta tní a  zdi

osoba asistenta specialisty p ro  m ostn í objekty  
betonové, osta tní a  zdi

osoba asistenta specialisty p ro  m ostn í objekty  
betonové, osta tní a  zdi

osoba asistenta specialisty p ro  m ostn í objekty  
ocelové a  ocelové konstrukce (v rozsahu TKP  
19A)

osoba pom ocného  asistenta p ro  m ostn í objekty  
betonové, osta tní a  zdi

osoba pom ocného  asistenta p ro  m ostn í objekty  
betonové, osta tní a  zdi _________________ 1_____________



osoba pom ocného  asistenta p ro  m ostn í objekty  
betonové, osta tní a  zdi

osoba experta p ro  m osty a  inženýrské konstrukce

osoba experta p ro  m osty a  inženýrské konstrukce

osoba asistenta specialisty p ro  p ozem n í 
kom unikace (včetně propustků)

osoba asistenta specialisty p ro  p ozem n í 
kom unikace (včetně propustků)

osoba asistenta specialisty p ro  p ozem n í 
kom unikace (včetně propustků)

osoba asistenta specialisty p ro  p ozem n í 
kom unikace (včetně propustků)

osoba pom ocného  asistenta p ro  p ozem n í 
kom unikace (včetněpropustků):

osoba pom ocného  asistenta p ro  p ozem n í 
kom unikace (včetněpropustků):

osoba pom ocného  asistenta p ro  p ozem n í 
kom unikace (včetněpropustků):

osoba experta p ro  p o zem n í kom unikace

osoba poskytu jíc í služby v oboru geotechnika

osoba poskytu jíc í služby v oboru geotechnika

osoba p rovádějíc í zem ěm ěřické činnosti -  úředně  
oprávněného zem ěm ěřického inženýra objednatele

osoba p rovádějíc í zem ěm ěřické činnosti -  úředně  
oprávněného zem ěm ěřického inženýra objednatele

osoba koordinátora BO ZP

osoba za jišťu jící inženýrskou činnost

osoba za jišťu jící inženýrskou činnost

osoba poskytu jíc í služby v oboru kontroly ja ko s ti

osoba -  asistent specialista  p ro  trubní vedení

osoba -  asistent specialista  vodohospodářské  
objekty

osoba -  asistent specialista  vodohospodářské  
objekty

osoba - expert v oboru vodohospodářské stavby a  
produktovody

osoba - expert v oboru vodohospodářské stavby a  
produktovody



osoba -  asistent specialista  v oboru elektro (silno  
a  slaboproud)
osoba poskytu jíc í adm inistrativní služby

osoba poskytu jíc í adm inistrativní služby

osoba poskytu jíc í adm inistrativní služby

O soba poskytu jíc í služby v oboru řízen í času - 
harm onogram

osoba poskytu jíc í služby v oboru životního  
prostřed í

osoba poskytu jíc í služby v oboru pro tikorozn í 
ochrany

osoba poskytu jíc í služby v oboru technika  
prostřed í staveb -  specializace elektrotechnická  
zařízení

osoba -  asistenta specialisty p ro  p odzem n í stavby

osoba -  expert v oboru tunelových staveb a  
rozsáhlých zem ních p ra c í

osoba poskytu jíc í p rá v n í poradenstv í

osoba poskytu jíc í služby v oboru pře jím ky  
ocelových konstrukcí

V Brně

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



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 
pro stavby většího rozsahu -  2020

DODAVATEL: Společnost „MORAVA TDI MAX-2020“

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
a
SHP SK s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika
IČO: 449 38 209
a
SAFETY PRO s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
IČO: 285 71 690 
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 
IČO: 427 67 377 
a
4roads s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha
IČO: 063 27 354
A
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti) 
se sídlem: Triester StraBe 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko 
-  Austria
IČO: ATU47512801

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
u staveb menšího a středního rozsahu, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 
trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich



zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asisten t správce stavby
(ii) správce stavby
(iii) asisten t specialista p ro  m ostn í objekty betonové, osta tn í a zdi,
(iv) asisten t specialista p ro  p o zem n í kom unikace (včetněpropustků),
(v) asisten t specialista geotechnika,
(vi) asisten t specialista vodohospodářské objekty,
(vii) asisten t specialista p ro  p o d zem n í stavby,

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu 
stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2.1 zadávací dokumentace. 
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Brně

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



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

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,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru 
a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-007835 (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 poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)

GEOS SILESIA s.r.o. 286 09 549

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

5,25 %

Contract management, a.s. 053 06 035

- poskytnutí služeb v oboru 
řízení času -  harmonogram 
(„Pomocného asistenta 
správce stavby pro 
harmonogram“)

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

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)

GEOS SILESIA s.r.o. 286 09 549

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

5,25 %

Contract management, 
a.s.

053 06 035

- poskytnutí služeb v oboru řízení 
času -  harmonogram 
(„Pomocného asistenta správce 
stavby pro harmonogram“)

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

V Brně



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SHP SK s.r.o.,
se sídlem: Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44938209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, 
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru 
a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-007835 (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 poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)
Netýká se Netýká se Netýká se

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

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)
Netýká se Netýká se Netýká se

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

V Bratislavě



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SAFETYPRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č.
dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835 (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 poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)
netýká se -  účastník spln í svoji část zakázky vlastními kapacitam i

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



p o v in e n  p o s k y tn o u t so u č in n o s t  k to m u ,  ab y  b y l z a d a v a te l  sc h o p e n  id e n tif ik o v a t  o so b y

p o sk y tu jíc í  p ln ě n í n a  je h o  s tran ě .

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 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)
netýká se -  účastník spln í svoji část zakázky vlastními kapacitam i

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



Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2020-007835 (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 poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941
28. října 438/219 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu 
odborného personálu tzv. 
klíčového experta -  osoby 
poskytující právní poradenství 
„právník“ / 1,53% z celkového 
objemu VZ.

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 
(slovně a % z celkového 

objemu veřejné zakázky)

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941
28. října 438/219 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
poskytující právní 
poradenství „právník“ / 
1,53% z celkového objemu 
VZ.

V Ostravě dne:

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



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost 4roads s.r.o.
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, 160 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280 328 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru 
a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-007835,(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 poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)
netýká se -  účastník spln í svoji část zakázky vlastními kapacitam i

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



p o v in e n  p o s k y tn o u t s o u č in n o s t  k to m u ,  a b y  b y l z a d a v a te l  sc h o p e n  id e n tif ik o v a t  o so b y

p o sk y tu jíc í  p ln ě n í n a  je h o  s tran ě .

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 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)
netýká se -  účastník kprokázán í kvalifikace poddodavatele nepoužil

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



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH
se sídlem: Triester StraBe 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko - Austria 
IČO: ATU 47512801
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem ve Štýrském Hradci (Landesgericht 
fůrZRS Graz), FN 182491w

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru 
a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  2020, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-007835 (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 poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)
Netýká se Netýká se Netýká se

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

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)
Netýká se Netýká se Netýká se

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


