
FORMULÁŘ 1.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 

PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: SILNICE GROUP a.s.
Sídlo vedoucího účastníka: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČ 622 42 105 DIČ CZ62242105
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
„ netýká se “
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: „ netýká se “
Telefon /  Fax „ netýká se “

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) SILNICE GROUP a.s.
ii) VÁHOSTAV - SK, a.s.,
iii) Przedsi^biorstwo Budowy Drog i Mostów sp. z o.o.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
Společnost Frýdek-Místek, obchvat
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. 
etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644740.

Účastníci seskupení uzavřeli smlouvu, ve které výslovně uvádějí, 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 („Smlouva"). Přílohou tohoto formuláře je Smlouva.

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v 
%) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

i) SILNICE GROUP a.s. 40 %
ii) VÁHOSTAV - SK, a.s., 40 %
iii) Przedsif biorstwo Budowy Drog i Mostów sp. z o.o. 20 %

Datuje

na základě dohody o plné moci 
Společnost Frýdek -  Místek, obchvat


