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Váš dopis zn  

Ze dne 8. června 2018 

Naše zn. 35371/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 25. června 2018 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážen  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 8. června 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

1) Protokol z otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti, pořízeného 
komisí dne 25. 5. 2018 na sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti 
s názvem Směrodatný rychlostní profil Krnov – Jindřichov ve Slezsku. 

2) Zadavatelem očekávanou hodnotu zakázky ad 1). 
3) Protokol z otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti, pořízeného 

komisí dne 25. 5. 2018 na sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti 
s názvem Směrodatný rychlostní profil Olomouc – Čelechovice na Hané – Kostelec na Hané. 

4) Zadavatelem očekávanou hodnotu zakázky ad 3). 
5) Protokol z otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti, pořízeného 

komisí dne 25. 5. 2018 na sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti 
s názvem Směrodatný rychlostní profil Směrodatný rychlostní profil Zaječí – Hodonín. 

6) Zadavatelem očekávanou hodnotu zakázky ad 5). 
 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 

ad 1) Požadovaný protokol naleznete v příloze č. 1. 

ad 2) Odhadovaná (očekávaná) cena VZ Směrodatný rychlostní profil Krnov – Jindřichov ve Slezsku je 
130.000,- Kč bez DPH. 

ad 3) Požadovaný protokol naleznete v příloze č. 2. 

ad 4) Odhadovaná (očekávaná) cena VZ Směrodatný rychlostní profil Olomouc – Čelechovice na Hané – 
Kostelec na Hané je 185.000,- Kč bez DPH. 

ad 5) Požadovaný protokol naleznete v příloze č. 3. 

ad 6) Odhadovaná (očekávaná) cena VZ Směrodatný rychlostní profil Zaječí – Hodonín je 185.000,- Kč bez 
DPH. 

  

Vážen  

  

  

  

  

ID DS: < > 

http://www.szdc.cz/


 

  

  2/2 

 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 


