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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek”
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rámcová 
smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek”, včetně podmínek Rámcové smlouvy a jejích příloh, dalších souvisejících 
dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme 
při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci ze 
dne 14. 1. 2016 pod č.j. 79/16-19510/MK, dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci 
ze dne 15. 1. 2016 pod č.j. 81/16-19510/MK, dodatečné informace č. 3 k zadávací 
dokumentaci ze dne 15. 1. 2016 pod č.j. 84/16-19510/MK, dodatečné informace č. 4 
k zadávací dokumentaci ze dne 28. 1.2016 pod Č.j. 1959/16-19510/MK, dodatečné informace 
č. 5 k zadávací dokumentaci ze dne 15. 2. 2016 pod č.j. 2652/16-19510/MK, dodatečné 
informace č. 6 k zadávací dokumentaci ze dne 17. 2. 2016 pod č.j. 2655/16-19510/MK, 
dodatečné informace č. 7 k zadávací dokumentaci ze dne 17. 2. 2016 pod č.j. 2661/16- 
19510/MK, dodatečné informace č. 8 k zadávací dokumentaci ze dne 22. 2. 2016 pod č.j. 
4101/16-19510/MK, až dodatečné informace č. 9 k zadávací dokumentaci ze dne 26. 2. 2016 
pod č.j. 4107/16-19510/MK vydané zadavatelem v souladu sčl. 9. dílu 2 Části 1 zadávací 
dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 2 až 8 mají charakter změny zadávací 
dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

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

Název zakázky
Celková nabídková 
cena služeb v Kč bez 

DPH *
DPH Celková nabídková cena 

služeb v Kč včetnč DPH

(a)
(b) = DPH z

částky (a) (c) = (a) + (b)

Rámcová smlouva na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování 
hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

134 942 400,- 28 337 904,- 163 280 304,-

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro 
všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou 
možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:
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(d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce
a dokumentaci stavby pozemní komunikace, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Vzor Prováděcí smlouvy
(f) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce

a dokumentaci staveb pozemních komunikací
(g) Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.4 dle dílu 1, části 4 zadávací

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
(h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou 
smluvní stranou Rámcové smlouvy

(i) Technické podmínky, jmenovitě:

I. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních

komunikací z 1.9.2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy Č. 
19/2009).

2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví.

II. Pro provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 
komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních

komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 
19/2009).

2. Metodický pokyn Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce
uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních
komunikací.

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových

konstrukcích.
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
10. TP 86 Mostní závěry.
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 

proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 
komunikací.

12. TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
13. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
14. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a 

rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních 
komunikací.
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13. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
14. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a 

rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních 
komunikací.

15. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních 
komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD OPK a ÚP č.j. 
458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních 
komunikacích:
1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
3. ČSN EN 1991-2 73 62 03 EC1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení

dopravou.
4. ČSN EN 1993-2 73 62 05 EC3: Navrhování ocelových konstrukcí -

Část 2: Ocelové mosty.
5. ČSN EN 1992-2 73 62 08 EC2: Navrhování betonových konstrukcí -

Část 2: Betonové mosty.
6. ČSN EN 1994-2 73 62 10 EC4: Navrhování spřažených

ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro 
mosty

7. ČSN EN 1995-2 73 62 12 EC5: Navrhování dřevěných konstrukcí -
Část 2: Mosty.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem 
průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s poskytováním služeb vždy v termínu 
sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu 
s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro dokončení poskytování příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Rámcové smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis:

Adresa: SHP TS s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
Datum: 7.3.2016
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r v
zvláštní příloha k nabídce

Název zakázky: „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek"

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
„Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek", jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 
v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 
uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby 
ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) 
ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 
ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v 
takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro 
stavbu, jež je předmětem této zakázky:

(i) Přepočty zatížitelnosti,
(ii) Hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů,

to vše v rozsahu definovaném v Souhrnu smluvních dohod včetně rozpisu služeb 
(soupisu prací) a v rozsahu stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 
1 dílu 0 zadávací dokumentace, resp. pod písm. i) v Dopisu nabídky.

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku 
zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami ke schvalování 
subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového 
objemu konkrétní Dílčí zakázky v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 
1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném 
podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a 
uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni 
v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že 
na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze 
strany zadavatele nemáme právní nárok.

3) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek"

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
„Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek", jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 
v průbčhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 
uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby 
ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) 
ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 
ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v 
takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro 
stavbu, jež je předmětem této zakázky:

(i) Přepočty zatížitelnosti,
(ii) Hlavní, mimořádné a běžné prohlídky> mostů,

to vše v rozsahu definovaném v Souhrnu smluvních dohod včetně rozpisu služeb 
(soupisu prací) a v rozsahu stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 
1 dílu 0 zadávací dokumentace, resp. pod písm. i) v Dopisu nabídky.

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku 
zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami ke schvalování 
subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového 
objemu konkrétní Dílčí zakázky v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 
1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném 
podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a 
uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni 
v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že 
na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze 
strany zadavatele nemáme právní nárok.

3) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
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4) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv, a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

5) Nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové smlouvy, resp. poslední Prováděcí smlouvy, 
nebo v případě, že plnění Rámcové smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února 
následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve 
kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 
10% a) z celkové ceny každé Dílčí zakázky zadané nám na základě Rámcové 
smlouvy, b) z části ceny každé Dílčí zakázky zadané nám na základě Rámcové 
smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné 
zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k 
nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 
subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

V Brně dne 7.3.2016
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI PRACÍ

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

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Rámcová smlouva na 
diagnostiku a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek44, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 519681 (dále jen ..uchazeč44), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními 
nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu s Rámcovou 
smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté 
ceny díla

Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)

Zeměměřičské
Činnosti

Ing. Jiří Sláma, 
Potácelova 8, 636 00 

Brno
5 Viz formulář 4.3.2. -  Ing. Sláma

Laboratorní 
zkoušky 

v rozsahu 
akreditace

Zkušební laboratoř při 
ÚTHDFAST VUT 

v Brně,
Antonínská 548/1, 

601 90 Brno

10

CELKEM % 15

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného 
písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 1.2. 2016
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FORMULÁŘ 4.4.5 
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 

PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: SHP TS s.r.o.,
Sídlo vedoucího účastníka: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČO 28342771, DIČ CZ28342771,
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, 
Telefon:

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
Netýká se -  uchazeč nemá zastoupení

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
Obchodní firma: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČ: 18827527
Obchodní finna: Mostní a silniční, s. r.o.
Sídlo: Havlíčkova 72, 602 00 Brno
IČ: 26274337
Obchodní finna: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 42767377
Obchodní finna: PK OSSENDORF s.r.o.
Sídlo: Tomešova 503/1,602 00 Brno -  Staré Brno
IČ: 25564901

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
„RS Mosty -  Morava44

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti 
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a 
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny 
ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních 
účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky 
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení (.JSmlouva“)

i) Datum uzavření: 29. 1.2016
ii) Místo: Brno
iii) Příloha -  Smlouva
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Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

SHP TS s.r.o. -  vedoucí společník společnosti „RS Mosty -  Morava“ 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 40,00 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- provádění diagnostického průzkumu mostů a propustků
- provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů a propustků

Sťráský, Hustý a partneři s.r.o. -  společník společnosti „RS Mosty -  Morava“ 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 10,00 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- projekční práce v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
- provádění přepočtů zatížitelnosti
- provádění diagnostického průzkumu mostů a propustků

Mostní a silniční, s.r.o. -  společník společnosti „RS Mosty -  Morava“ 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 25,00 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- provádění diagnostického průzkumu mostů

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. -  společník společnosti „RS Mosty -  Morava" 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 15,00 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- provádění prohlídek mostů

PK OSSENDORF, s.r.o. -  společník společnosti „RS Mosty -  Morava" 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 10,00 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- projekční práce v oboru mosty a inženýrské konstrukce,

V Brně dne 1.2. 2016


