
FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/3 České Budějovice -  Strakonická, 
číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0116748 (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

HT Road s.r.o.
26314789

Ríšova 251/2, Žebětín, 641 
00 Brno

frézování

LION - stavební a 
obchodní společnost, spol. 

s r.o.

60827602

Lidická tř. 1274/246, České 
Budějovice 7, 370 07 České 

Budějovice

dopravní značení, DIO

Jan Nevšímal
48250503

................................... . .  
......... ...... ............

svodidla

SWARCO TRAFFIC CZ 
s.r.o.

256 80595

Dobronická 1256, Kunratice, 
148 00 Praha 4

úpravy SSZ

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

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po



celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, 
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami 
splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne 
udělení souhlasu. Dodavatel 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

NETÝKÁ SE


