
DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost
Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená vedoucím společníkem, Společností:
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČ: 407 63 439

PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČ: 452 72 387

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00
provozovna: Kloknerův ústav
se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08
IČ: 684 07 700

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, vysvětlení a změn zadávací dokumentace.

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

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

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

Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků 
a zpracování hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů

269 302 500,- Kč 56 553 525,- Kč 325 856 025,- Kč

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%
269 302 500,-
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 této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou 
dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani 
poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že 
totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Smlouvy na 
plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s dodavatelem, 
je  důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) 
projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení 
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy, je 
důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

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 zkušenosti osob 

Příslušné doklady prokazující zkušenosti osob 

Zvláštní příloha k nabídce

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



PŘÍLOHA č. 1 K  DOPISU NABÍDKY:

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM  PERSONÁLU

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností 
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rej střiku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-027271 (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

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru diagnostika mostů a propustků

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru diagnostika mostů a propustků

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru diagnostika mostů a propustků

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek
_________________________ 1_________________



Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru zeměměřičské činnosti

1

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oblasti statické zatěžovací zkoušky

Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oblasti statické zatěžovací zkoušky

Osoba provádějící diagnostický průzkum 
PKO

Osoba provádějící diagnostický průzkum 
PKO

________________________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 diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů
DODAVATEL: Společnost

Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená vedoucím společníkem:
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČ: 407 63 439

PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČ: 452 72 387

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00
provozovna: Kloknerův ústav
se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08
IČ: 684 07 700

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, 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, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:

(i) Výpočet zatížitelnosti,
(ii) První, hlavní a mimořádné prohlídky mostů,
(iii) Diagnostické průzkumy



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



Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená vedoucím společníkem, Společností:
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČ: 407 63 439

zapsaná v obchodním rej střiku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků 
a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (dále jen „dodavatel“\

I)

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří 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

AFRY CZ s.r.o.
IČO: 453 06 605 

sídlo: Magistrů 1275/13, 
Michle, 140 00 Praha 4

prohlídky mostních objektů

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 ktom u, 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

„N E T Ý K Á  S E “ — d o d a va te l n ep ro k a zu je  žá d n o u  čá s t k va lifik a ce  p o m o c í yo ddodava te le .

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



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

DODAVATEL: Společnost „RS prohlídky 2021“

vedoucí společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15,110 00 Praha 1 
IČO: 48588733

a společník: 
se sídlem: 
IČO:

Valbek, spol. s r. o.
Liberec, III-Jeřáb, Vaňurova 505/17, PSČ 460 07 
48266230

a společník: 
se sídlem: 
IČO:

PUDIS a. s.
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
45272891

a společník:
se sídlem: 
IČO:

Horský, s. r. o.
Klánovická 286/12, 198 00 Praha 9 -H loubětín 
25631900

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, vysvětlení a změn zadávací dokumentace.

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

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

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

Rámcová dohoda na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a
mimořádných prohlídek mostních 
objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů

280.224.500,- 58.847.145,- 339.071.645,-

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% 280.224.500,- 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 této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou 
dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani 
poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že 
totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Smlouvy na 
plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s dodavatelem,



je  důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) 
projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení 
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy, je 
důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

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.

V Praze

Přílohy:



PŘÍLOHA č. 1 K  DOPISU NABÍDKY:

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM  PERSONÁLU

DODAVATEL: Společnost „RS prohlídky 2021“
zastoupená vedoucím společníkem M ott M acDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem: Národní 
984/15, 110 00 Praha 1, IČO: 48588733,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-027271 (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.

Funkce Příjmení Jméno

Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků

Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků

Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a 
mimořádných mostních prohlídek

]

Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a 
mimořádných mostních prohlídek

Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a 
mimořádných mostních prohlídek

Odborná způsobilost v oboru zeměměřické činnosti

Odborná způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky i

Osoba provádějící diagnostický průzkum PKO
_______________________ 1__________



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů
DODAVATEL: Společnost „RS prohlídky 2021“

vedoucí společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15,110 00 Praha 1 
IČO: 48588733

a společník: 
se sídlem: 
IČO:

Valbek, spol. s r. o.
Liberec, IlI-Jeřáb, Vaňurova 505/17, PSČ 460 07 
48266230

a společník: 
se sídlem: 
IČO:

PUDIS a. s.
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
45272891

a společník: 
se sídlem: 
IČO:

Horský, s. r. o.
Klánovická 286/12, 198 00 Praha 9 -H loubětín 
25631900

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, 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, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:

(i) Výpočet zatížitelnosti,
(ii) První, hlavní a mimořádné prohlídky mostů,
(iii) Diagnostické průzkumy



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.



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: „RS prohlídky 2021“ zastoupená vedoucím společníkem:
Společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků 
a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (dále jen „dodavatel“h

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, kteří 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

Antikor CZ s.r.o.
IČO: 27198341

Bítovská 1218/24, 141 00 Praha 
4 - Michle

Odborná způsobilost v oblasti 
diagnostického průzkumu 

PKO

SMP CZ, a.s.
IČO: 27195147

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 
4 - Michle

Technické kvalifikace dle ust. 
§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ 

spočívající v realizaci 
statických zatěžovacích 

zkoušek mostů na stavbách 
pozemních komunikací

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
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povinen poskytnout součinnost ktomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jm éno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

Antikor CZ s.r.o.
IČO: 27198341 

Bítovská 1218/24, 141 00 
Praha 4 - Michle

Odborná způsobilost v oblasti 
diagnostického průzkumu PKO

SMP CZ, a.s.
IČO: 27195147

Vyskočilova 1566, 140 00 
Praha 4 - Michle

Technické kvalifikace dle ust. § 79 
odst. 2 písm. b) ZZVZ spočívající 
v realizaci statických zatěžovacích 

zkoušek mostů na stavbách 
pozemních komunikací

V Praze
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost „RD Mosty -  Morava -  2020“
SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
a
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 188 27 527 
a
Mostní a silniční, s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Havlíčkova 72, 602 00 Brno 
IČO: 262 74 337 
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 
IČO: 427 67 377 
a
4bridges s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 074 97 032

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, vysvětlení a změn zadávací dokumentace.

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

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

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

Rámcová dohoda na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a
mimořádných prohlídek mostních 
objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů

279.589.250,00 58.713.743,00 338.302.993,00



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%
279.589.250,00

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 této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou 
dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani 
poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že 
totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Smlouvy na 
plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s dodavatelem, 
je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) 
projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení 
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy, je 
důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

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 dne:

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



PŘÍLOHA č. 1 K  DOPISU NABÍDKY:

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM  PERSONÁLU

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 účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-027271 (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.

Funkce

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, běžných a mimořádných mostních 
prohlídek

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, běžných a mimořádných mostních 
prohlídek

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, běžných a mimořádných mostních 
prohlídek

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, běžných a mimořádných mostních 
prohlídek

Příjmení Jméno



Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
zeměměřické činnosti

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

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti 
statické zatěžovací zkoušky

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti 
statické zatěžovací zkoušky

Osoba provádějící PKO
_____________________ 1____________

V Brně dne:

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 diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů
DODAVATEL: Společnost „RD Mosty -  Morava -  2020“

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
a
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 188 27 527 
a
Mostní a silniční, s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Havlíčkova 72, 602 00 Brno 
IČO: 262 74 337 
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 
IČO: 427 67 377 
a
4bridges s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Slunná 541/27 Střešovice, 162 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 074 97 032

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, 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, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:

(i) Výpočet zatížitelnosti,
(ii) První, hlavní a mimořádné prohlídky mostů,
(iii) Diagnostické průzkumy

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 dne:

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

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků 
a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (dále jen „dodavatel“T

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, kteří 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

GEOCENTRUM, spol. 
s r.o.

tř. Kosmonautů 1143/8b, 
Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 479 74 460

Osoba zajišťující odbornou 
způsobilost v oboru 

zeměměřické činnosti

Vysoké učení technické 
v Brně

Fakulta stavební
Zkušební laboratoř při 

ÚTHD FAST VUT v Brně

Veveří 331/95, 602 00 Brno 

IČ: 002 16 305
Akreditovaná laboratoř

BETONTEST, spol. s r.o.
Trnkova 3083/162, Líšeň, 
628 00 Brno

IČ: 255 26 332
Akreditovaná laboratoř

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 ktom u, 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

GEOCENTRUM, spol. 
s r.o.

tř. Kosmonautů 1143/8b, 
Hodolany, 779 00 
Olomouc

IČ: 479 74 460

Osoba zajišťující odbornou 
způsobilost v oboru zeměměřické 

činnosti

Vysoké učení technické 
v Brně

Fakulta stavební 

Zkušební laboratoř při 
ÚTHD FAST VUT v 

Brně

Veveří 331/95, 602 00 
Brno

IČ: 002  16 305
Akreditovaná laboratoř

BETONTEST, spol. 
s r.o.

Trnkova 3083/162, Líšeň, 
628 00 Brno

IČ: 255 26 332
Akreditovaná laboratoř

V Brně 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 Stráský, Hustý a partneři s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků 
a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (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, kteří 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

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 ktom u, 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

Netýká se Netýká se Netýká se

V Brně 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: Mostní a silniční, s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 170/72, Stránice, 602 00 Brno
IČO: 262 74 337
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků 
a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů, ev. č, dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (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, kteří 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
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 ktom u, 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

NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE

V Brně dne 24. 9. 2020



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 diagnostiku mostů, propustků 
a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (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, kteří 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

„Netýká se“-  nepředpokládá se využití poddodavatele

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 ktom u, 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

„Netýká se“ -  nepředpokládá se využití jiných osob

V Ostravě dne:

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



Společnost 4bridges s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00
IČO: 074 97 032
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků 
a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (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, kteří 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

netýká se, uchazeč neplánuje využití poddodavatele

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 najeho straně.



Obchodní firma nebo 
název nebo jm éno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

n etýk á  se, u ch a zeč  n ep lá n u je  v y u ž it íp o d d o d a v a te le

V Praze dne 23. 9. 2020



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost
I.V.R. MOSTY

INSET s.r.o.
se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00 
IČO: 03579727

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem v Brně, Vodní 258/13, PSČ 602 00 
IČO: 46995447

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem v Brně, Majdalenky 853/19, PSČ 638 00 
IČO: 29362393

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, vysvětlení a změn zadávací dokumentace.

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

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

DPH
(a) (b)

w+II/“v

Rámcová dohoda na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních 
objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů

279 770 750,- 58 751 858,- 338 522 608,-

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 cen v i sou 
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.
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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%
279 770 750,- 
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.
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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 naplnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou 
dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani 
poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že 
totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Smlouvy na 
plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s dodavatelem, 
je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) 
projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení 
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy, je 
důvodem pro odstoupení od Smlouvy.
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:

• osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce jako autorizovaný inženýr 
nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů

• úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění

• oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, 
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy, a 
to k provádění diagnostických průzkumů silničních objektů anebo osvědčení o autorizaci 
v oboru zkoušení a diagnostika staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

• oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních 
komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ČR podle Metodického pokynu Systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)
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doklad/certifikát o způsobilosti pracovníka pro protikorozní ochranu

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

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.V.R. MOSTY 

Zastoupená společností INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-027271 (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

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru diagnostika mostů a propustků

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru diagnostika mostů a propustků

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek 1



osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek
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osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

osoba zajišťující odbornou způsobilost v 
oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

osoba zajišťující odbornou způsobilost v 
oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

osoba zajišťující odbornou způsobilost v 
oboru hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru zeměměřické činnosti

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru zeměměřické činnosti

osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oblasti statické zatěžovací zkoušky

osoba provádějící diagnostický průzkum 
PKO

osoba provádějící diagnostický průzkum 
PKO

___________________1_____________________

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

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY



__  r v  r W  r r

z v l á š t n í  p ř í l o h a  k  n a b í d c e

Název zakázky: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek 
mostů

DODAVATEL: Společnost
I.V.R. MOSTY

INSET s.r.o.
se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00
IČO: 03579727

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem v Brně, Vodní 258/13, PSČ 602 00
IČO: 46995447

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem v Brně, Majdalenky 853/19, PSČ 638 00
IČO: 29362393

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, 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, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:

(i) Výpočet zatížitelnosti,
(ii) První, hlavní a mimořádné prohlídky mostů,
(iii) Diagnostické průzkumy
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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

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY
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FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost I.V.R. MOSTY 
Zastoupená společností 1NSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem, oddíl C, vložka 234236, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, 
propustků a hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích 
zkoušek mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-027271 (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, kteří 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

Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i. 44994575

Provádění akreditovaných 
laboratorních zkoušek 
stavebních materiálů a 
betonových konstrukcí

QUALIFORM, a.s. 49450263

Provádění akreditovaných 
laboratorních zkoušek 
stavebních materiálů a 
betonových konstrukcí

H)
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.
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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
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

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

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY; Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatčžovacích zkoušek mostů
PRO; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost DOSING-SAFETYPRO-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA 
zastoupená Správcem společností DOSING -  Dopravoprojekt Brno group, spol. s r,o. 
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 188 24 943

Ostatní společníci:

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
IČO: 28571690 
(Společník 2)

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 
IČO: 46974806 
(Společník 3)

Řádné 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, vysvětlení a změn zadávací dokumentace.

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

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

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

Rámcová dohoda na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních 
objektů, zatčžovacích zkoušek 
mostů

282 440 100,- 59312421 ,- 341 752 521,-

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
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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% 282 440 100,- Ké bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky1

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnoceni 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/specialistú) uvedené v příloze é. 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 (tylo 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 ě. 
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 ě. 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
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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 této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou 
dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani 
poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení ěi supervizi. Bereme na vědomí, že 
totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Smlouvy na 
plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s dodavatelem, 
je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) 
projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení 
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy, je 
důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

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 uveřejněni 
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

7



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost DOSING-SAFETYPRO-PRIS-RD M OSTY-DIAGNQSTIKA zastoupená 
Správcem společností DOSÍNG -  Dopravoprojekl Brno group. spol. s r.o. 
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo 
IČO: 188 24 943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 1391, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostu, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů. ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2020-027271 (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

Mosty a inženýrské konstrukce

Mosty a inženýrské konstrukce

Diagnostika mostů a propustků

Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

Zeměměřická činnost

Zeměměřická činnost

Oblast statické zatěžovací zkoušky

Oblast statické zatěžovací zkoušky

Diagnostický průzkum PKO
__________________________
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacich zkoušek 
mostů

DODAVATEL: Společnost DOSING-SAFETYPRO-PRIS-RD M OSTY-DIAGNOSTIKA  
zastoupená Správcem společností DOSING -  Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. 
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 188 24 943

Ostatní společníci:
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60. 779 00 Olomouc 
IČO: 28571690 
(Společník 2)

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 
IČO: 46974806 
(Společník 3)

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních. 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacich zkoušek mostů, 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 poddodavate! 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 jejích 
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, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:

(i) Výpočet zatížitelnosti,
íii) První, hlavní a mimořádné prohlídky? mostu.
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(iíi) Diagnostické průzkumy

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.
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FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost DOSÍNG - Dopravoprojekt Bmo group, spol. s r. o. 
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 188 24 943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 1391, 
jakožto Správce Společnosti s názvem: DOSJNG-SAFETYPRO-PRIS-RD MOSTY- 
DIAGNOSTIKA v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních. 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2Q2Q- 
027271 (dále jen „dodavatel"),
1)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří 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

----- o-----------------------------------
Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 
plnit

Netýká se -  účastník splní svojí část zakázky vlastními kapacitami

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
zněm pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je  
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je  
povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

V  -------------------- ------------------------------------------------ --------

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

QCONTROL s.r.o., 
odštěpný závod

28311060
Prokázání části technické 
kvalifikace. 1 akreditovaná 
laboratoř

MDS projekt s.r.o. 1Č: 27487938 2 statických zatěžovacích zkoušek 
mostů
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