PROTOKOL Z JEDNANÍ KOMISE
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek (dále
jen „komise“) pověřena k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
nabídek dle § 42 odst. 1 zákona se dne 05.06.2019 sešla v sídle zadavatele na svém 1. jednání
k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Registrační číslo veřejné zakázky:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
(dále jen „zadavatel“)
11/272 Starý Vestec, přeložka silnice
stavební práce
otevřené řízení nadlimitní
23.04.2019
VZ-188/19

1. Zahájení jednání

Komise jednala v tomto složení:
Jméno a příjmení člena komise

Vztah člena komise k zadavateli

Jan Zákostelský, Dis.

zaměstnanec zadavatele

Ing. Jan Fidler

zaměstnanec zadavatele

Martin Staněk

zaměstnanec zadavatele

Mgr. Sabina Kolocová

zaměstnanec zadavatele

Mgr. Linda Matějíčková

zaměstnanec zadavatele
zaměstnanec KÚ Středočeského
kraje
zaměstnanec KÚ Středočeského
kraje

Mgr. Veronika Koblasová

Ing. Vacek Miloš

Všichni členové komise byli seznámeni se seznamem podaných nabídek a následně podepsali
čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů dle § 44 zákona. Tato čestná prohlášení
jsou přílohou č. 1 tohoto protokolu.
Jednání komise se nezúčastnily další osoby dle § 110 zákona.
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2. Předmět jednání

Předmětem jednání komise bylo hodnocení podaných nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení.
3. Hodnocení nabídek

Komise nejprve v souladu s § 39 odst. 4 zákona provedla hodnocení nabídek.

Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka s pořadovým č. 1

Identifikační údaje účastníka:

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

Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH

18 236 238,24

Nabídka s pořadovým č. 2

Identifikační údaje účastníka:

Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČ: 262 71 303

Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH

17 488 424,87

Nabídka s pořadovým č. 3

Identifikační údaje účastníka:

M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH

17 941 178,73

Nabídka s pořadovým č. 4

Identifikační údaje účastníka:

ROBSTAV k.s.
se sídlem: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4
IČ: 274 30 774

Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH

16 857 433,15

Nabídka s pořadovým č. 5
Identifikační údaje účastníka:

SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 250 18 094

Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH

18 276 131,65

Popis hodnocení:
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Komise provedla hodnocení nabídek dle základního hodnotícího kritéria, které je dle
ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídek, která je v souladu
s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH.

Komise seřadila nabídkové ceny vzestupně - od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.
Shora uvedeným způsobem hodnocení nabídek došla komise k tomuto výslednému srovnání:

Pořadí
Pořadové
nabídek číslo nabídky

1.
2.
3.
4.
5.

4
2
3
1
5

Účastník

ROBSTAV k.s.
Skanska a.s.
M - SILNICE a.s.
COLAS CZ, a.s.
SaM silnice a mosty a.s.

Nabídková cena
v Kč bez DPH
16 857 433,15
17 488 424,87
17 941 178,73
18 236 238,24
18 276 131,65

O hodnocení nabídek byla vyhotovena samostatná zpráva dle ustanovení § 119 odst. 2
zákona.

4. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Po provedení hodnocení nabídek komise provedla posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení ve smyslu § 37 zákona pouze u účastníka č. 4, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek.
Nabídka s pořadovým č. 4

Identifikační údaje účastníka:

ROBSTAV k.s.
se sídlem: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4
IČ: 274 30 774

Podmínky kvalifikace
Účastník prokázal:
základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- profesní způsobilost dle § 77 zákona,
ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona,
technická kvalifikace dle § 79 zákona.

Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je
přílohou č. 2 tohoto protokolu.

Obchodní a jiné smluvní podmínky
Účastník předložil podepsaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá
závaznému vzoru smlouvy. Součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky nejsou všechny
přílohy.
Nabídková cena
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Celková nabídková cena nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Celková nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu
§ 113 zákona.
Soupis prací
V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Poskytnutí jistoty
Jistota byla poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele.

Účastník č. 4 nesplnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a byl vyzván k doplnění
či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona a k vysvětlení mimořádně nízké ceny níže
uvedených položek ve smyslu § 113.
Důvod vyzvání k doplnění či objasnění nabídky a vysvětlení mimořádně nízké nabídkové
ceny u níže uvedených položek:
1) účastník nedoložil přílohu č. 5 závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky Časový plán výstavby - časový harmonogram

2) účastník zašle vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny k následujícím položkám
soupisu prací, který je přílohou č. 1 závazného vzoru na plnění veřejné zakázky SO
000 Vedlejší rozpočtové náklady:
PČ Typ

Kód

.. ~
. J.cena
MJ Množství [cz(<]

Popis
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A

1

K

UZ/ZU

pp
2

K

i 0CHRANU DOPRAVY

Cena
celkem
[CZK]

KPL

1,000

148 000,00

148 000,00

KPL

1,000

165 000,00

165 000,00

8 000,00

8 000,00

Cenová
soustava

objednatelem požadovanými zařízeními
02720.1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A
OCHRANU DOPRAVY - VÝSPRAVA VÝTLUKŮ

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

Lokální vysprávky objízné trasy před stavbou. Případná
oprava silnic po ukončení stavby.
Čerpáno se souhlasem investora.

Poznámka k souboru cen

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
poiiifhíVWnými zařízeními
"VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM -

vv
I

3 i

K

02730

K

I 02911

K

02911.1

6

*

1,000 '

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

KPL

1,000

95 000,00

95 000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČENÍ ING. SÍTÍ

?P(, 1,000

81 500,00

81 500,00

48 000,00

48 000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

pp

I

KČ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

PP

5

1,000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ

w

4

předpoklad 750 m2'1
POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

02943

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

KPL

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

4

1,000

OTSKP
2018

Poznámka k souboru cen
PSÍ.

7 !

K

zahrnuje veškeié náklady spojené s objednatelem
požadovanými pracemi
02944

í.................... .1

...... 1

PP
8

K

02990

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

1,000 I
i

15 000,00

KPL

1,000

23 700,00

23 700,00

OTSKP
2018

KPL

1,000

15 000,00

15 000,00

OTSKPSPK
2017

KČ
i

15 000,00

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUŤĚČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE PUBLICITA DLE IROP

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Tabule dle požadavků IROP:
- dočasný billboard velikosti 2,4 x 5,1 m
- stálá pamětní deska nebo stálý billboard elikosti 0,3 x 0,4
m

PP

Poznámka k souboru cen

položka zahrnuje: - dodáni a osazeni informačních tabuli v
předepsaném provedeni a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce základové konstrukce včetně nutných zemních prací demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné
opravy poškozených čáti během platnosti
K

03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Všeobecné podmínky Staveništni náklady zhotovitele
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Komise dále zašle žádost Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p.o. a Jihočeskému kraji,
kteří referenční listy dodavateli poskytli, o potvrzení pravdivosti informací uvedených
v referenčních listech dodavatele k prokázání splnění technické kvalifikace dle ustanovení §
79 odst. 2 písm. a) a to k následujícím stavbám:

• 11/199 Svobodka-hr. přechod Pavlův Studenec, úsek 2 a 3
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016
• Rekonstrukce silnice III/232 Břasy - Liblín, etapa 1
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016
•

Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 2, okres Tábor, České Budějovice a
Strakonice
Referenční list vydaný Jihočeským krajem
• 11/191 Vrčeň - Dožice
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 30.11.2018
• III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016.
Komise je toho názoru, že výše uvedené referenční listy dostatečně nespecifikují předmět
stavebních prací, a proto není zřejmé, zda účastník splnil část technické kvalifikace
spočívající v provedení alespoň 1 stavby zahrnující pokládku asfaltových hutněných vrstev
finišerem a vibračním silničním válcem s investičními náklady minimálně 9 000 000,- Kč bez
DPH a to vlastními kapacitami.
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5. Ukončení jednání
Komise tímto považuje své 1. jednání za ukončené a na základě výše uvedeného se sejde na
svém 2. jednání po obdržení písemného vyjádření dodavatele nebo po uplynutí lhůty
stanovené pro jeho doručení.
Žádný z členů komise nemá odlišný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném
shodla a jednomyslně usnesla.
V Říčanech dne 05.06.2019

Podpis

Jméno a příjmení Člena komise

Jan Zákostelský, Dis.
Ing. Jan Fidler
Martin Staněk
Mgr. Sabina Kolocová

Mgr. Linda Matějíčková
Mgr. Veronika Koblasová

Ing. Vacek Miloš

Přílohy:
Příloha č. 1 - Čestná prohlášení členů komise
Příloha č. 2 - Seznam požadované kvalifikace
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ KOMISE
ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
jako člen/náhradník komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
hodnocení nabídek na níže uvedenou veřejnou zakázku:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zadavatel:
IČ: 00066001
(dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:
11/272 Starý Vestec, přeložka silnice
stavební práce
Druh veřejné zakázky:
otevřené řízení nadlimitní
Druh zadávacího řízení:
Datum zahájení zadávacího řízení:
23.04.2019
Registrační číslo veřejné zakázky:
VZ-188/19
tímto činím toto čestné prohlášení o střetu zájmů ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že
mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím
řízením,
nemám zájem získat osobní výhodu,
nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení může být
posuzováno jako přestupek nebo trestný čin.

V Říčanech dne

Jméno a příjmení člena komise
Jan Zákostelský, Dis.

Ing. Jan Fidler

Martin Staněk
Mgr. Sabina Kolocová

Mgr. Linda Matějíčková
Mgr. Veronika Koblasová

Ing. Vacek Miloš

Podpis

SEZNAM POŽADOVANÉ KVALIFIKACE

k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Registrační číslo veřejné zakázky:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
(dále jen „zadavatel“)
11/272 Starý Vestec, přeložka silnice
stavební práce
otevřené řízení nadlimitní
23.04.2019
VZ-188/19

Účastník č. 4 ROBSTAV k.s., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nej výhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, předkládá tyto doklady k prokázání
požadované kvalifikace:

základní způsobilost dle § 74 zákona
• ROBSTAV k.s.: Čestné prohlášení o základní
způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, podepsal Ing. Radek
Kozák, jednatel komplementáře Rekoskov s.r.o.
• REKOSKOV s.r.o.: Čestné prohlášení o základní
způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, podepsal Ing. Radek
Kozák, jednatel komplementáře Rekoskov s.r.o.

výpis z evidence rejstříku trestů

• ROBSTAV k.s.: Výpis z evidence rejstříků trestů
právnických osob, Česká republika, Rejstřík trestů,
ze dne 29.03.2019
• REKOSKOV s.r.o.: Výpis z evidence rejstříků trestů
právnických osob, Česká republika, Rejstřík trestů,
ze dne 29.03.2019
• Ing. Radek Kozák: Výpis z evidence rejstříků trestů
fyzických osob - Česká republika, Rejstřík trestů, ze
dne 29.03.2019

potvrzení příslušného finančního
úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestné prohlášení

• ROBSTAV k.s.: Potvrzení o neexistenci daňových
nedoplatků ze dne 18.03.2019, Finanční úřad pro
Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Písku

čestné prohlášení ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. c) zákona

• ROBSTAV k.s.: Čestné prohlášení o základní
způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, podepsal Ing. Radek
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Kozák, jednatel komplementáře Rekoskov s.r.o.
• REKOSKOV s.r.o.: Čestné prohlášení o základní
způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, podepsal Ing. Radek
Kozák, jednatel komplementáře Rekoskov s.r.o.

potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení

výpis z obchodního rejstříku, nebo
čestné prohlášení v případě, že
dodavatel
není
v obchodním
rejstříku zapsán

• Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému ze dne
18.03.2019, Okresní správa sociálního zabezpečení
Plzeň - Město
• ROBSTAV k.s.: Výpis z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, ze dne
29.03.2019
• REKOSKOV s.r.o.: Výpis z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, ze dne
29.03.2019

profesní způsobilost dle § 77 zákona

výpis
z obchodního
rejstříku
nebo jiné obdobné evidence

• ROBSTAV k.s.: Výpis z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, ze dne
29.03.2019
• REKOSKOV s.r.o.: Výpis z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, ze dne
29.03.2019

doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky
- provádění staveb, jejich změn a
odstraňování
- výkon zeměměřičských činností

• ROBSTAV k.s.: Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku ze dne 29.03.2019

doklad o odborné způsobilosti osvědčení o autorizaci dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů
- dopravní stavby

« Ing. Radek Kozák, autorizovaný inženýr v oboru
dopravní stavby, Osvědčení o autorizaci č. 37447
vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě dne 28.04.2015

úřední oprávnění pro výkon
zeměměřičských činností podle §
13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a

• Ing. Michal Tichovský, autorizovaný inženýr
v oboru dopravní stavby, Osvědčení o autorizaci č.
22290 vydaný Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne
28.04.2015
• Ing. Jan Plavec, Úřední oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřičských činností č. 2482/09
v rozsahu podle § 13 odst. 1 zákona písm. a) až c) č.
2

doplnění
některých
zákonů
souvisejících sjeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů

200/1994 Sb. o zeměměřičství v rozsahu vydané
Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne
24.11.2009

technická kvalifikace dle § 79 zákona
seznam významných staveb za •
posledních 5 let a osvědčení
objednatelů o řádném plnění
nej významnějších stavebních prací
- provedení 3 staveb v oblasti •
novostaveb, rekonstrukcí nebo
oprav silnic s investičními náklady
minimálně 9 000 000,- Kč bez
•
DPH každá
- z toho alespoň 1 stavba zahrnující
pokládku asfaltových hutněných
vrstev finišerem a vibračním
•
silničním válcem.

11/199 Svobodka-hr. přechod Pavlův Studenec, úsek
2 a 3, Referenční list vydaný Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016

Rekonstrukce silnice III/232 Břasy - Liblín, etapa 1,
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016
Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 2, okres
Tábor, České Budějovice a Strakonice, Referenční
list vydaný Jihočeským krajem

11/191 Vrčeň - Dožice, Referenční list vydaný
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne
30.11.2018

• III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov,
referenční list vydaný Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016
životopis, doklad o vzdělání a Ing. Radek Kozák
doklad o autorizaci člena č. 1
realizačního týmu - stavbyvedoucí • Čestné prohlášení odborného personálu ze dne
23.05.2019,

• Diplom vydaný ČVUT ze dne 29.01.1997 o
vysokoškolském vzdělání v oboru konstrukce a
dopravní stavby,
« Osvědčení o státní zkoušce vydané ČVUT dne
29.01.1997 ve studijním oboru konstrukce a
dopravní stavby, autorizovaný inženýr v oboru
dopravní stavby,

• Osvědčení o autorizaci č. 37447 vydaný Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ze dne 28.04.2015,
• Dohoda o provedení práce ze dne 05.05.2015
uzavřená mezi smluvními stranami Robstav stavby
k.s., podepisující Ing. Radek Kozák, a Ing. Radek
Kozák

životopis, doklad o vzdělání a Ing. Michal Tichovský,
doklad o autorizaci člena č. 2
realizačního týmu - zástupce • Prohlášení odborného personálu,
3

stavbyvedoucího

• Diplom vydaný ČVUT ze dne 10.07.1990 o
vysokoškolském vzdělání v oboru ekonomika a
řízení stavebnictví,

• Osvědčení o autorizaci č. 22290 vydaný Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ze dne 28.04.2015,
• Pracovní smlouva ze dne 15.05.2017 uzavřená mezi
smluvními stranami ROBSTAV stavby k.s.,
podepisující Ing. Radek Kozák, a Ing. Michal
Tichovský

životopis, doklad o vzdělání a Ing. Jan Plavec
doklad o autorizaci člena č. 3
• Profesní životopis odborného personálu ze dne
realizačního týmu - hlavní geodet
23.05.2019,
• Vysokoškolský diplom vydaný ČVUT ze dne
27.06.2002 o vysokoškolském vzdělání v oboru
geodézie a kartografie,
• Úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských Činností č. 2482/09 v rozsahu podle
§ 13 odst. 1 zákona písm. a) až c) č. 200/1994 Sb. o
zeměměřičství v rozsahu vydané Českým úřadem
zeměměřičským a katastrálním ze dne 24.11.2009,
• Dohoda o provedení práce ze dne 02.01.2017
uzavřená mezi smluvními stranami ROBSTAV
stavby k.s., podepisující Ing. Radek Kozák, a Ing.
Jan Plavec

prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona
netýká se

prokázání kvalifikace v případě společné nabídky dle § 84 zákona

netýká se
prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 zákona
netýká se
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