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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení kapacity trati Nymburk -  Mladá Boleslav, 2.
stavba"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-1948/2018 

ISPROFOND: 521 372 0006

a

SPOLEČNOST: „Nymburk-Mladá Boleslav"
založená společenskou smlouvou ze dne 15. 2. 2018 

se sídlem: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10, 
jejímiž účastníky jsou:

1. AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10 

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

jako „vedoucí účastník" 

a

2. TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 35802723, DIČ: CZ48029483



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, 
spisová značka oddíl Sa, vložka 5590/B

podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

spisová značka A 26126

zastoupena: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a 

Ing. Markem Chomou, členem představenstva 

jako „další účastník" 

a

3. SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 -  Nové Město 

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

jako „další účastník"

korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., společnost „Nymburk -  Mladá Boleslav", Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10 

bank. spojení: ................................... ........................... 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 061-PVO/2018

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Zvýšení kapacity trati Nymburk -  Mladá Boleslav, 2. Stavba" bylo 
provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a 
odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a 
jako její součást musí být čteny a vykládány:

a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele, zn. 
27236/2018-SŽDC-GŘ-07) datovaný 30. 4. 2018

b) Dopis nabídky datovaný 15. 2. 2018



c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky pro stavby 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č. j. 78/2017-910-IZD/lStavba: „Zvýšení 
kapacity trati Nymburk -  Mladá Boleslav, 2. Stavba"

d) Technická specifikace
e) Výkresy a
f) Formuláře:

- Soupis prací,
-  Posuzovací protokol projektu stavby č. j. 17682/2016-SSZ-ÚTl-Schr ze dne 3.11.2016

2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto 
zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 
dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho 
vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení 
a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na 
následujícím:

5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací 
v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu 
XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení 
tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně 
v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném 
formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na 
zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu 
listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):

Faktura,
souhrn fakturace,
soupis zjišťovacích protokolů,
zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 (Vydání potvrzení průběžné platby) Zvláštních 
podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. 
Daňový doklad kprůběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování." a ujednání Pod- 
článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby) Zvláštních podmínek v části „Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad 
k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování." se nepoužije. Strany se 
dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení 
průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné 
části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 10.2 (Převzetí 
části díla) Zvláštních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo 
Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla.Objednatelem.

http://www.xc4.cz
https://www.xc4.cz/oceneni/
http://www.xc4.cz


9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ- 
CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona 
o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou 
přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 
nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána 
tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.

12. Neobsazeno.

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této 
Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 19 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
zodpovědnosti za vady, nároky zodpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud 
vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí 
zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 
výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a 
vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či 
nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednací řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující 
následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického 
zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno 
smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou 
směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným 
zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala 
zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.

16. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými 
takový dodatek podepsat.

17. Neobsazeno.

18. Smlouva o dílo se vyhotovuje v deseti vyhotoveních, z nich čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a 6 
vyhotovení Zhotovitel.

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů



Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
Příloha č.6 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel: Zhotovitel:

-  1 -06- 2018
V................ dne.............

31-05-2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Petr Faltus 
obchodní ředitel
na základě plné moci ze dne 8.1. 2018 
AŽD Praha s.r.o.

V dne

Ing. Dušan Chovanec 
předseda pře.dstavenstva 
TSS GRADE, a.s.

Ing M arek Chroma 
člen představenstva 
TSS GRADE, a. s.

V................. dne.

Trrg. Karel Rýpl 
předseda představenstva 
SILNICE GROUP a. s.



/v ý š e n i kapacity trati Nymburk -  Mladá Boleslav, 2. stavba

iWjmoTiiv. 'ňuiy-iv halí _ sutu* J k m v  gisji

335 154 195,85 335 154 195,85

o objektu Název objektu Budouc í
majitel Cena objektu [Kč) Cena typu objektů [Kč]

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení .......................
19-01-01 Výhvbna Straky, SZZ ........ .. . .................
11-01-01 ŽST Čachovice. SZZ ........ .. . .................
18-01-01 Vele libv-Strakv, TZZ ........ . .................
10-01-01 Straky - Čachovice. TZZ ........ . .................
12-01-01 Čachovice - Luštěnice, TZZ ........ . .................
12-01-01 Velelibv - Ml. Bobeslav, DOZ ........ .. . .................

D.2 Železniční sdělovací zařízení .......................
12-02-01 Nymburk - Luštěnice. DOK, TK ........ ... .................
I2-02-02 Nymburk - Luštěnice, přenosový systém ........ . .................
19-02-01 Vyhybna Straky, místní kabelizace ........ . .................
1-02-01 ŽST Čachovice, místní kabelizace ........ . .................

12-02-04 Nvmburk - Luštěnice, úpravv stávajících DOK. TK. HDPE ........ . .................
12-02-05 Nymburk - Luštěnice. úpravv stávajících DOK, HDPE ČD-T ............. . .................
17-02-01 ZST Velebily, telefonní zapoiovač ........ ................
'9-02-02 Výhvbna Strakv, telefonní zapoiovač ........ ................
I9-02-05 Vyhybna Straky, EZS ........ ................
■9-02-06 Výhvbna Strakv, sdělovací zařízení ........ ................
1-02-02 ZST Čachovice. telefonní zapoiovač ........ ................
1-02-06 ZST Čachovice. EZS ........ ................
1-02-07 ŽST Čachovice, sdělovací zařízeni ........ ................
0-02-01 ZAST. Všelanv. rozhlasové zařízení ........ ................
1-02-03 ZST Čachovice, rozhlasové zařízení ........ ................
1-02-04 ŽST Čachovice. kamerov2_s^stém__ ........ . .................
2-02-03 Nvmburk - Luštěnice, úpravv TRS. M RS ........ . .................
1-02-03.1 ŽST Čachovice. informační systém ........ . .................

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT .......................
4-06-03 ED SŽDC Praha Křenovka, doplněni DŘT ........ . .................
4-06-01 Nvmburk - Čachovice (včetně). Dálková diaqnostika DDTS ŽDC ........ . .................
4-06-02 ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC ........ . .................
9-06-01 Vvhvbna Strakv, DŘT ........ . .................
1-06-01 ŽST Čachovice. DŘT ........ . .................
9-03-01 Vvhvbna Strakv, TS 22/0,4 kV. technoloqie ........ . .................
9-03-02 Výhvbna Strakv, TS 22/0.4 kV. vlastní spotřeba ........ . .................
1-03-01 ŽST Čachovice. rozvodna 0.4 kV. technoloqie ........ . .................
1-03-02 ŽST Čachovice. rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba ........ . .................

E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 ;železniční přejezdy .........................
9-10-01 Vyhybna Strakv. železniční svršek ........ .. . .................
9-11-01 Výhybna Strakv, železniční spodek ........ ..... ...............
1-10-01 ŽST Čachovice. železniční svršek ........ .. . .................
1-11-01 ŽST Čachovice. železniční spodek ........ ... .................
2-15-01 Výstrol trati. 2. stavba ........ ................
9-11-01.1 Výhvbna Strakv. kácení mimotesní zeleně ........ ................
1-10-01.1 ZST Čachovice, železniční svršek vlečky ............. ................
1-11-01.1 ZST Čachovice, kácení mimolesní zeleně ........ ................
1-14-01 ZST Čachovice, nástu£ iště__ ........ . .................
9-13-01 Železniční přeiezd, ev. km 6.461 ........ ................
1-13-01 Železniční přeiezd, ev. km 11,404 ........ . .................
2-13-01 Drobné stavební úpravv zabezpečovaných železničních přejezdů. 2. stavba ........ ................
1-13-01.1 Železniční přeiezd, ev. km 11,404, přeložka vodovodu ............. ................

E.1.4 Mosty, propustky a zdi .....................
9-21-01 Železniční propustek, ev. km 6,928 ........ . .................
1-20-01 Železniční most. ev. km 12.046 ........ . .................
1-21-01 Železniční propustek, ev. km 12.190 ........ . .................

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
(SO 11-73-01) zajišťuje zadavatel
(SO 04-74-01) zajišťuje zadavatel
(SO 04-74-02) zajišťuje zadavatel
(SO 09-74-01) zajišťuje zadavatel
(SO 11-74-01) zajišfuje_zadavatel__

E.1.8 Pozemní komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-30-01 Výhybna Strakv. přístup k technoloqické budově ........ ................
2-30-01 Dopravní trasv. 2.stavba ............. . .................

E.2 Pozemní stavební objekty .....................
9-40-01 Výhvbna Strakv. technoloqická budova ........ . .................
9-45-01 Výhvbna Strakv, demolice ........ ................
1-40-01 ŽST Čachovice, technoloqická budova ........ . .................
I-40-02 ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB .... .. . ...........
1-41-01 ŽST Čachovice, přístřešky pro cestující ........ ................
1-43-01 ŽST Čachovice, orientační systém ........ ................

E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8
Vnější uzemnění

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

1-64-01 Výhvbna Strakv. elektrický ohřev výhybek ........ . .................
1-64-01 ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek ........ . .................
1-62-01 Výhvbna Straky, rozvod nn a osvětlení ........ . .................
1-62-02 Výhvbna Strakv. přípojka vn 22kV ........ . .................
1-62-01 Zastávka Všejanv, úprava rozvodu nn a osvětlení ........ ................
1-62-01 ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětleni ........ . .................
1-65-01 Výhvbna Strakv, technoloqická budova - vnější uzemněni ........ ................
-65-01 ŽST Čachovice, technoloqická budova - vnější uzemněni ........ ................

Všeobecné objekty .......................
1-98-00 Všeobecný obiekt ........ .. . .................

Dělení majetku:
SŽDC Budoucí majitel SŽDC [Kč] .........................
ČB Budoucí majitel ÉD [Kč] ................

ÍTA.TNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] .......................
Kontrolní součet [Kč] 335 154 195,85



Příloha č. 2 
Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)
0 ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ...........................

Telefon .................

0 ve věcech technických:

Jméno a příjmení .......................

Adresa ..........................................................................

E-mail ..................................

Telefon .................

0 stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení ......................

Adresa ..........................................................................

E-mail ..................................

Telefon .................

n zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení ............... ....

Adresa ...........................................................................

E-mail .................

Telefon .........................

0 specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení ......................

Adresa ..........................................................................

E-mail ..................................

Telefon .................



D specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ......................................

E-mail ....................

Telefon ........................

D specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení .....................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................

0 specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení ........................

Adresa ................................................... .......... ..........................

E-mail ...............................

Telefon .................

0 specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ...................................................... ..................

E-mail ......................................

Telefon .................

0 osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení .................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail .............................

Telefon .................

Fax ................

° osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení ...................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ................................



Telefon .................

n osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení ...................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ................................

Telefon .................

D osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení ..............

Adresa ............... ........ . ........................................... ..................

E-mail ..............................

Telefon .................

D úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ..........................................................

Adresa .............................. ..........................................

E-mail ..................................................................................

Telefon ....................................

osoba odpovědná za projekt zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení ............................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................

0 osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení ..........................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ................................

Telefon .................

■ BIM manažer:

Jméno a příjmení ............................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17



E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................

0 BIM koordinátor:

Jméno a příjmení ............................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................

Q správce datového prostředí:

Jméno a příjmení ............................

Adresa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail ..................................

Telefon .................

Fax .................



Příloha c. 3

Seznam poddodavate lů

Identifikace poddodavate le  

(obchodn í firm a, s íd lo  a IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % ze 
Sm luvn í ceny d íla

Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 
1693/48, Praha 4 -  Nusle 140 00 
IČ: 471 15 921

Práce na silnoproudých 
technologiích

12%

GJW Praha spol. s.r.o. Mezitraťová 137, 
Praha 9 Hloubětín 198 21 
IČ: 41192 869

Práce na železničním svršku a 
spodku

5,5 %

COLAS CZ a.s.
Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00 
IČ: 261 77 005

Práce na mostech, propustkách a 
zdích 5,5%

AKTOR ATE, odštěpný závod, Rytířská 
534/13, Praha 1 Staré Město 110 00 
IČ: 053 91 059

Práce na nástupištích, pozemních 
komunikacích a pozemních 
stavebních objektech

3,5 %

HRDLIČKA spol. s.r.o. 
nám. 9. května čp. 45 
Tetín, Beroun 266 01 
IČ: 186 01227

Vytýčení trasy vedení 
ze základního bodového pole 
stavby předaného odpovědným 
geodetem generálního 
dodavatele stavby/investora. 
Zaměření skutečného provedení 
stavby pokládka sítí (staničního a 
traťového zabezpečovacího 
vedení, DOK, traťový 
kombinovaný kabel,....) 
Zpracování kompletní 
dokumentace včetně případného 
zpracování knihy plánů, (digitální 
i analogová dokumentace).

2%

SUDOP Praha a.s., Olšanská 2643/la, Praha 
3 Žižkov, 130 80 
IČ: 257 93 349 Požární bezpečnost 0,2 %
SATRA, spol. s.r.o., Sokolská 32, 
Praha 2,120 00 
IČ: 35 802 723

Geotechnika
0,2 %

ŽSD a.s. Brněnská 1050, Modříce 664 42 
IČ: 645 11359 Odpadové hospodářství 1%
REMEX CZ a.s. K váze 1111/66, Praha 5 
Slivenec, 154 00 
IČ: 602 01088

Odpadové hospodářství 1%

CELKEM % 30,9%



, AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146,166 17 Praha 10 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

PLNÁ MOC
AŽD Praha s.r.o.

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483 

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616 

zastoupena Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel") 

z m o c ň u j e  

pana Ing. Petra Faltus©

datum narození ..................................................... ............ ...................  
obchodního ředitele Zmocnitele

(dále jen „Zmocněnec")

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby 
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba" (dále jen “Veřejná zakázka"), zejména 
k podávání nabídek jménem Zmocnitele, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských 
smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti 
s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu 
dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu 
společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

Praha dne 0 8 “01" 2018

AŽD Prahla s.r.o.
Ing. Zdeněk Chrdle 
jednatel společnosti

Zmocnění přijímám: ______________________________
Ing. Petr Faltué^

[Pořadové číslo formuláře PM: OPS/0916]


