
Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Druh zakázky: významná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

518660

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo (místo podnikání):  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: 1

Název a právní forma subdodavatele Kovostal, s.r.o.

0.56

Sídlo / místo podnikání Pivovarská 457, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ, DIČ (pokud byla přidělena) 15530507, CZ15530507

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána) C 715 vedená u Krajského soudu v Brně 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele
Josef Pšurný

Funkce jednatel

Telefon

E-mail

Subdodavatel č.: 2

Název a právní forma subdodavatele Schindler CZ, a.s. 

výtahy 1.33

Sídlo / místo podnikání Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5

IČ, DIČ (pokud byla přidělena) 271 27 010 , CZ271 27 010

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána) B 9174 vedená u Městského soudu v Praze 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele

Funkce ředitel oblasi Česko

Telefon

E-mail

Ev. číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek:

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

teleskopické tribuny, sedadla pro 
diváky

Technické kvaliikační předpoklady dle 
§ 56 odst. 1 písm e) ZVZ

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Technické kvaliikační předpoklady dle 
§ 56 odst. 1 písm e) ZVZ

P íloha č. 6 zadávací dokumentace

Ve ejná Zakázka:

Druh Zakázky:

EV. číslo ve Věstníku
ve ejných ZakáZek:

518660

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.S.

Sídlo (místo podnikání): U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Víceúčelové Sportovní centrum Na Chobotě
významná Zakázka na Stavební práce Zadávaná v otev eném ízení

Subdodavatel č.: 1

Část plněníZakáZky, kterou hodlá
Zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specìfikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, Že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníZ
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Název a právní forma Subdodavatele Kovostal, S.r.o.

Sídlo/ místo podnikání Pivovarská 457, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště

IČ, DIČ (pokud byla p idělena) 15530507, CZ15530507

Zapsána v OR pod spisovou Značkou (pokud je v OR Zapsána) C 715 vedená u Krajského Soudu v Brně L ' ' ıpìrké tribuny, Sedadla pro
Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat Za subdodavatele

Josef Pšurný

Funkce :ednatel

Telefon _

E-mail _

diváky
Technické kvalifikační p edpoklady dle

§ 56 odst. 1 píSm e) ZVZ
0.56

Subdodavatel č.: 2

Část plněníZakáZky, kterou hodlá
Zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specìfikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, Že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníZ
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Název a právní forma Subdodavatele Schindler CZ, a.S.

Sídlo/ místo podnikání evnická 170/4, 155 21 Praha 5

IČ, DIČ (pokud byla p idělena) 271 27 010 , CZ271 27 010

Zapsána v OR pod spisovou Značkou (pokud je v OR Zapsána) B 9174 vedená u Městského soudu v PraZe
Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat Za subdodavatele

Funkce

_
editel oblastí Česko

Telefon

E-mail š

výtahy
Technické kvalifikační p edpoklady dle

§ 56 odst. 1 píSm e) ZVZ
1.33
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Veřejná zakázka: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Druh zakázky: významná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

518660

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo (místo podnikání):  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: 1

Ev. číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek:

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Subdodavatel č.: 3

Název a právní forma subdodavatele PrimaTech s.r.o.

13.73

Sídlo / místo podnikání Vančurova 2904, 390 01 Tábor

IČ, DIČ (pokud byla přidělena) 48244694 , CZ48244694

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele Ing. Jaroslav Kořánek

Funkce Jednatel

Telefon

E-mail

Subdodavatel č.: 4

Název a právní forma subdodavatele PREFA ŽATEC s.r.o.

prefa 1.63

Sídlo / místo podnikání

IČ, DIČ (pokud byla přidělena) 63145898, CZ63145898

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele

Funkce předseda představenstva

Telefon

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

vzduchotechnika, vytápění, zdravotně-
technické instalace

Technické kvaliikační předpoklady dle 
§ 56 odst. 1 písm e) ZVZ

 
C 2739vedená  u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

subdodavatel žádnou část kvaliikace 
neplní

 
Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec

 
C 9185  vedená u Krajského soudu v Úsí nad Labem

Ing. JOSEF MARTINŮ

ve ejná zakázka; Víceúčelové Sportovní centrum Na Chobotě
Druh Zakázky: významná Zakázka na Stavební práce zadávaná v otev eném ízení

EV. číslo ve Věstníku
ve ejných zakázek:

518660

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.S.

Sídlo (místo podnikání): U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: H

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specifikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Subdodavatel č.: 3

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specifikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

PrimaTech S.r.o.

Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Název a právní forma Subdodavatele

Sídlo/ místo podnikání

IČ, DIČ (pokud byla p idělena) 48244694 , CZ48244694

Zapsána v OR pod spisovou Značkou (pokud je v OR zapsána) C 2739vedená u Krajského Soudu v Českých Budějovicích
Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele Ing. Jaroslav Ko ánek

Funkce |Jednatel

Telefon

E-mz“ _

vzduchotechnika, vytápění, zdravotně-
technické instalace

Technické kvalifikační p edpoklady dle
§ 56 Odst. 1 píSm e) ZVZ

13.73

Subdodavatel č.: 4

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specifikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Název a právní forma Subdodavatele PREFA ŽATEC s.r.0.

Sídlo/ místo podnikání Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec

IČ, DIČ (pokud byla p idělena) 63145898, (163145898

Zapsána v OR pod spisovou Značkou (pokud je v OR zapsána) C 9185 vedená u Krajského Soudu v Ústí nad Labem

Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele „
Ing. JOSEF MARTINU

Funkce 'p edseda p edstavenstva

Telefon _

prefa
subdodavatel žádnou část kvalifikace

neplní
1.63
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Veřejná zakázka: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Druh zakázky: významná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

518660

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo (místo podnikání):  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: 1

Ev. číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek:

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

E-mail

Subdodavatel č.: 5

Název a právní forma subdodavatele EPZ,spol.s r.o.

5.11

Sídlo / místo podnikání Husova 424, Příbram , 26101

IČ, DIČ (pokud byla přidělena) 27132960, CZ27132960

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána) C 98741 vedená u Městského soudu v Praze 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele Pavel Zelenka

Funkce jednatel

Telefon

E-mail

Subdodavatel č.: 6

Název a právní forma subdodavatele BERNDORF BÄDERBAU s. r. o.

bazény 3.40

Sídlo / místo podnikání Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ, DIČ (pokud byla přidělena) 25855247, CZ25855247

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána) C, vložka 22383vedená u Městského soudu v Praze 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele Rudolf Cieślar

Funkce jednatel

Telefon

E-mail

z

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

elektro - silnoproud, slaboproud, 
měření a regulace

Technické kvaliikační předpoklady dle 
§ 56 odst. 1 písm e) ZVZ

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

subdodavatel žádnou část kvaliikace 
neplní

Ve ejná Zakázka:

Druh Zakázky:

Ev. číslo ve Věstníku
ve ejných zakázek:

Uchazeč:
Sídlo (místo podnikání):

IČ:

Víceúčelové Sportovní centrum Na Chobotě
významná Zakázka na Stavební práce zadávaná v otev eném ízení

518660

GEOSAN GROUP a.S.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

281 69 522

Subdodavatel č.: H

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specifikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, Že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

E-mail

Subdodavatel č.: 5

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specifikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, Že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Název a právní forma Subdodavatele EPZ,spo|.s r.o.

Sídlo/ místo podnikání Husova 424, P íbram , 26101

IČ, DIČ (pokud byla p idělena) 27132960, CZ27132960

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána) C 98741 vedená u Městského Soudu v Praze elektro - silnoproud, slaboproud,

Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele Pavel Zelenka mě ení a regulace

Funkce :ednatel

Telefon _
E-mail

Technické kvalifikační p edpoklady dle
§ 56 odst. 1 písm e) ZVZ

Subdodavatel č.: 6

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specifikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, Že subdodavatel Žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Název a právní forma Subdodavatele BERNDORF BÄDERBAU S. r. 0.

Sídlo/ místo podnikání Byst ice 1312, 739 95 Byst ice

IČ, DIČ (pokud byla p idělena) 25855247, CZ25855247

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána) C, vIoŽka 22383vedená u Městského soudu v Praze
Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele Rudolf Cieslar

bazény

Funkce :ednatel

Telefon

E-mail _

subdodavatel Žádnou část kvalifikace
neplní

3.40
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Veřejná zakázka: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Druh zakázky: významná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

518660

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo (místo podnikání):  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: 1

Ev. číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek:

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Subdodavatel č.: 7

Název a právní forma subdodavatele Sportakcent spol. s r. o. 

bazénová technologie 3.48

Sídlo / místo podnikání

IČ, DIČ (pokud byla přidělena) 14892839 , CZ14892839 

Zapsána v OR pod spisovou značkou (pokud je v OR zapsána)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele STANISLAV PAVEL

Funkce jednatel

Telefon

E-mail

Jako uchazeč prohlašujeme, že subdodavatel je se svou účastní na plnění zakázky srozuměn a souhlasí s ní.

V Praze

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

subdodavatel žádnou část kvaliikace 
neplní

Strojírenská 47/18, Zličín, 155 21 Praha 5 

C 1116 vedená u Městského soudu v Praze 

ve ejná zakázka; Víceúčelové Sportovní centrum Na Chobotě
Druh Zakázky: významná Zakázka na Stavební práce zadávaná v otev eném ízení

Ev. číslo ve Věstníku 518660
ve ejných zakázek:

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specìfikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Část plněnízakázky, kterou hodlá
zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specìfikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

bazénová technologie

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.S.

Sídlo (místo podnikání): U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: 1

Subdodavatel č.: 7
Název a právní forma Subdodavatele Sportakcent spol. s r. o.

Sídlo/ místo podnikání Strojírenská 47/18, Zličín, 155 21 Praha 5

IČ, DIČ (pokud byla p idělena) 14892839 , CZ14892839

Zapsána v OR pod spisovou Značkou (pokud je v OR zapsána) C 1116 vedená u Městského Soudu v Praze
Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat za subdodavatele STANISLAV PAVEL

Funkce :ednatel

Telefon _
E-mail

subdodavatel žádnou část kvalifikace
neplní

3.48

Jako uchazeč prohlašujeme, že subdodavatel je se Svou účastní na plněnízakázky srozuměn a souhlasí S ní.

V Praze

file:///opt/icz/produkce/espis_ws/temp/dfc-repository/1353173f-14e4-4f8c-8553-8eba49d04482/in/Priloha_c._4_prehled_subdodavatelu.xlsx#


Veřejná zakázka: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Druh zakázky: významná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

518660

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo (místo podnikání):  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: 1

Ev. číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek:

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
zadat uchazeč subdodavateli

Subdodavatel plní část kvaliikace 
(uchazeč slovně speciikuje kterou část 
kvaliikace subdodavatel plní, nebo 
uvede údaj, že subdodavatel žádnou 
část kvaliikace neplní)

Podíl na inančním plnění z 
nabídkové ceny uchazeče (v %)

dne 6/12/2017

jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby

Pavel Černohorský

Uchazeč tabulku upraví dle skutečnosí své nabídky a předloží ji v tolika zněních, kolik má subdodavatelů.

Tyto údaje požaduje po zadavateli zákon.

Pokud je část plnění prostřednictvím subdodavatele, musí být toto vyšší než 0 %.

Součet plnění subdodavateli nesmí dosáhnout 100 %.

ve ejná zakázka; Víceúčelové Sportovní centrum Na Chobotě
Druh Zakázky: významná Zakázka na Stavební práce Zadávaná v otev eném ízení

EV. číslo ve Věstníku 518660
ve ejných Zakázek:

Část plněnízakázky, kterou hodlá
Zadat uchazeč Subdodavatelí

Subdodavatel plnı cast kvalifikace
(uchazeč Slovně specìfikuje kterou část
kvalifikace Subdodavatel plní, nebo
uvede údaj, Že subdodavatel žádnou
část kvalifikace neplní)

Podíl na finančním plněníz
nabídkové ceny uchazeče (v %)

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.S.

Sídlo (místo podnikání): U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

Subdodavatel č.: 1
dne 6/12/2017

jméno, p ümenı'a podpis oprávněné osoby
Pavel Černohorský

Uchazeč tabulku upravídle skutečností Své nabídky a p edložíji v tolika Zněních, kolik má subdodavatelů.

Tyto údaje požaduje po Zadavateli Zákon.

Pokud je část plnění prost ednictvím Subdodavatele, musí být toto vyssı než 0 %.

Součet plnění Subdodavatelí nesmí dosáhnout 100 %.
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