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Krycí list nabídky
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KRYd LIST NABfDKY

-- -

·-

podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Veřejná zakázka
Zpracování studie proveditelnosti- Lanová dráha
Zadavatel
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1

;.::;

I

Dodavatel
Jméno: Společnost Egis Rail + PRO CEDOP pro pražskou lanovou dráhu Podbaba- Bohnice,
tvořená vedoucím účastníkem PRO CEDOP s.r.o, Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, a

Jméno:

'

účastníkem společností Egis Rail se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06Francie, IČO: 968 502 559

Sídlo:

Sídlo: Milady Horákové 893, 272 Ol Kladno

IČO:

IČO: 271 74 069

I

Osoba oprávněná jednat za uchazeče

'i1t)

Jméno:

Jméno: Ing. Petr Šlegr

Telefon:

Telefon: 777 573 975

E-mail:

E-mail: slegr@cedog.eu

I

IČO:

IČO:

Kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem
Adresa: PRO CEDOP s.r.o, Milady Horákové 893, 272 01 Kladno

Adresa:
Nabídková cena

celková cena v Kč bez DPH

DPH v procentech

DPH v Kč

celková cena v Kč s DPH

1 497 000

21

314 370

1 811 370

Autorizace nabídky osobou oprávněnou jednat za dodavatele:

.-

I
Datum a místo:

3.7.2017, Praha

Podpis oprávněné osoby:
l
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Výběr z osvědčení o poskytnutých službách (Sx)

Seznam poddodavatelů
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concluded under

§ 1746

art. 2 of the act. Nr.

89/2012, Civil act

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č.
89/2012, Občanský zákoník
MEZI:

BETWEEN:
EGIS RAIL, a French company whose
registered office is at 168-170 avenue
Thiers 69455 Lyon Cedex 06, France,
with a capital of 5 153 463 €, registered in
the RC. S. of Lyon under the number 968
502 559, represented by M. Olivier
BOUVART, acting as consortium member,
-

hereinafter referred to as Egis,

EGIS RAIL, francouzská společnost se
sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455,
Lyon Cedex 06- Francie , se základním
kapitálem 5 153 463 €, registrována v
rejstříku Lyon, pod č. 968 502 559,
zastoupena p. Olivierem BOUVARTem,
vystupující v pozici člena Konsorcia

dále jen jako Egis,

ON THE FIRST PART,
AND:

A:

PRO CEDOP s.r.o., Czech limited liability
company whose registered office is Kladno,
Milady Horákové 893, PSČ 272 01,
registered at Municipal Court in Prague,
identification number 271 74 069,
represented by Petr Šlegr, acting as
consortium member

PRO CEDOP s.r.o., česká společnost s
ručením omezeným se sídlem Kladno,
Milady Horákové 893, 272 01, zapsaná v
obchodním rejstříku u Městského soudu v
Praze, IČ 271 74 069, zastoupená Petrem
Šlegrem, vystupující v pozici člena
Konsorcia

hereinafter referred to as PRO CEDOP or
Leading Party

dále jen jako PRO CEDOP nebo Vedoucí
účastník

ON THE SECOND PART,
hereinafter individually referred to as "Party"
or collectively as "Parties".

dále jednotlivě jako "Strana" anebo
společně jako "Strany".

further specified herein for the preparation
of a Proposal to the Client

Podle které mají Strany Konsorcia úmysl
podat anebo už podali žádost o účast
anebo Nabídku v soutěži "Zpracování
studie proveditelnosti - Lanová dráha" a
hodlají tak, jak uvedeno dále, spolupracovat
na přlpravě společné Nabídky vůči
Objednateli.

The Parties mutually agree as follows

Strany se dohodly na následujícím

Whereas Parties intend to issue or has
issued a request or Proposal for tender for
"Processing of feasibility study
Ropeway" and the intend to cooperate as

CLAUSE 1

-

DEFINITIONS

The following words and expressions shall
have the meanings assigned to them:
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ČLÁNEK 1

-

DEFINICE

Dále uvedené slova a výrazy mají tento
význam:

005

"Agreement" means exclusívely this
agreement.
"Ciient" means the person, fírm,
company, procurer or body, and íts legal
successors and permitted assigns, to whích
the Proposal is submitted. Clíents ID:
Regionální organizátor pražské
integrované dopravy, příspěvková
organizace
se sídlem Rytířská 1 O, 11 O 00 Praha 1
"Consortíum" means the
unincorporated association to be formed
between the Partíes for the reason of
submitting tender Proposal and executíng
the future contract with Client wíth name
"Consortium Egis Rail + PRO CEDOP for
Prague ropeway Podbaba- Bohnice".
"lntellectual Property (IP)" means
any intellectual and industrial property rights
íncluding but not límited to all rights in
patents, copyrights, trademarks, brands,
domain names, trade secrets, and ether
rights in information, drawings, logos, plans,
database rights, technícal notes, prototypes,
processes, methods, any technical-related
documentation, any software, the registered
designs and ether desígns, in each case,
whether registered or unregistered and
including applications for regístration, and
all rights or forms of protection having
equivalent or similar effect anywhere in the
world.
"Leading Party" means the Party
which will take the lead in the management
of the Consortíum's affairs and which will
provide the Consortium's representative for
liaison with the Client.
"Project" means the project or public
procurement described above, for which the
Services are to be provided.

"Smlouva" je výhradně tato smlouva.
"Objednatel" je osoba, společnost,
zadavatel anebo jiný subjekt anebo jeho
právní nástupce anebo postupník, kterému
je podávána Nabfdka. Identifikace
Objednatele: Regionální organizátor
pražské integrované dopravy,
příspěvková organizace se sídlem
Rytiřská 1 O, 11 O 00 Praha 1

"Konsorcium" je společnost bez
právní subjektivity, která je vytvořena mezi
Stranami za účelem podání Nabídky v
soutěži a splnění budoucí smlouvy
s Objednatelem s názvem .,Společnost
Egis Rail + PRO CEDOP pro pražskou
lanovou dráhu Podbaba- Bohnice".

"Duševní vlastnictví (IP)" je jakékoliv
duševní anebo průmyslové právo, včetně
všech patentových práv, autorská práva,
ochranné známky, užitné vzory, doménová
jména, obchodní tajemství a další práva
spjatá s informacemi, nákresy, loga, plány,
práva k databází, technické poznámky,
prototypy, procesy, metody, jakékoliv
technické dokumenty, jakýkoliv software,
průmyslové vzory a jiné vzory, ať už
registrovány anebo neregistrovány, včetně
podaných žádostí o registraci, a všechna
práva anebo způsoby ochrany se stejným
anebo obdobným účinkem kdekoliv na
světě.
"Vedoucí účastník" je strana této
dohody, která je zodpovědná za
zabezpečování všech záležitostí Konsorcia
a která zabezpečí zástupce, který bude
spolupracovat s Objednatelem.
"Projekt" je projekt anebo zadávací
řízení uvedené výše, v souvislostí s kterým
má být poskytnuta služba.

"Proposal" shall mean the proposal
prepared by the Parties as described in this
Agreement for the Client due to Czech
Public procurement act Nr. 134/2016.

Nabídka" je nabídka pro
"
Objednatele připravená Stranami tak, jak je
popsáno v této smlouvě v souladu s českým
zákonem o zádávání veřejných zakázek
č. 134/2016.

"Services" means the services to be
performed by the Consortium in the case of
the Proposal acceptation by the Client.

Služby" jsou plněním poskytovaným
"
Konsorciem v případě přijetí Nabídky
Objednatelem.
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CLAUSE 2- PURPOSE OF THE
AGREEMENT
This Agreement is entered into for the
purpose of defining the cooperation
between the Parties for the Project and
specifying the obligations of the Parties.
This Agreement governs the relationship of
the Parties during the tender and pre
contract stages of the Project. The
responsibilities of the Parties in respect of
the performance of the Project, if awarded,
shall be covered by a Consortium
agreement established on the basis of the
principles set forth in this Agreement.

This Agreement is the sole agreement
between the Parties and supersedes any
previous agreement between them relating
to the matters referred to herein.
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ČLÁNEK 2-ÚČEL SMLOUVY
Tato smlouva je uzavírána za účelem
nastavení spolupráce mezi Stranami při
získání Projektu a vymezení závazku Stran.
Tato smlouva upravuje vztahy Stran v
průběhu zadávacího řízení a vztahy před
uzavřením smlouvy k Projektu.
Odpovědnost Stran vyplývající z
vykonávání Projektu bude v případě :íská�í
zakázky upravena Smlouvou o spolecnostr,
která bude vycházet z principů uvedených v
této Smlouvě.
Tato Smlouva je jedinou dohodou mezi
Stranami a nahrazuje jakékoliv
předcházející dohody mezi nimi v otázkách
upravených touto Smlouvou.
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CLAUSE 3 NATURE OF THE
COOPERATION AND
EXCLUSIVITY
-

The Parties are independent contractors.
Nothing in this Agreement shall be construed
as an "affectio societatis" between the
Parties or constituting any legal or moral
entity whatsoever.
Leading Party is empowered and entitled to
act in the tender procedure on behalf of ether
Parties of the Agreement. The scope of the
powers is given by a separate power of
attorney.
The Parties declare that to the Client and
to any third party
for any liabilities
arising
in
connection
with
public
procurement, the performance of the
public contract or resulting from delay or
other breach of contractual or other
obligations
in connection with the
execution of the Project they are binded
jointly
and
severally.
This
joint
responsibility is applicable in the tender
procedure,
as well as during the
fulfilment of the work contract committed
with Client as well as during duration of
other obligation arising in connection
with public procurement.
Unless expressly agreed otherwise between
the Parties in writing, neither
Party shall,
during the term of this
Agreement, directly or indirectly:
(i)
prepare, submit or participate in any
proposal in response to any request for
proposals from the Client relating to the
Project, ether than in accordance with the
provisions of this Agreement; or
(ii)
enter into or participate in any
contractual arrangement with the Client or
ether tenderer for the submission of the bid
or execution of the Project ether than in
accordance with the provisions of this
Agreement; or
(iii)
do or cause to be done anything that
may adversely impact the acceptance of the
Proposal by the Client or the contract
negotiations.

Page/strana 6 of/z 12

ČLÁNEK 3 POVAHA
SPOLUPRÁCE A EXKLUZIVITY
-

Strany vystupují jako samostatné subjekty
Smlouvy.
Tato
smlouva
nezakládá
samostatnou právní subjektivitu.

Vedoucí člen je oprávněn a zmocněn k
zastupování ostatních Stran v zadávacím
řízení. Rozsah zmocnění je vymezen v
samostatné plné moci.
Strany prohlašují, že vůči Objednateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv
závazků
vzniklých
v
souvislosti
s
veřejnou zakázkou, plněním předmětu
veřejné zakázky či vzniklých v důsledku
prodlení či jiného porušení smluvních
nebo jiných povinností v souvislosti s
plněním předmětu veřejné zakázky Projektu, jsou zavázáni společně a
nerozdilně. Tato společná odpovědnost
se uplatňuje jak v zadávacím řízení, tak
v průběhu
plnění
smlouvy
o
dilo
s Objednatelem, tak i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z veřejné
zakázky.

Dokud není vysloveně mezi Stranami v
písemné formě dohodnuto jinak, žádná
Strana nesmí v průběhu trvání této Smlouvy
přímo nebo nepřímo:
.
(i)
připravovat, podat a�ebo se pod1 let
.
na jiné nabídce, než ktera plyne z teto
Smlouvy, v reakci na výzvu na nabídku ze
strany Objednatele, týkající se Projektu;
anebo
(ii)
vstoupit anebo se podílet na jakékoliv
dohodě s Objednatelem anebo jiným
uchazečem v souvislosti s podáním nabídky
anebo realizací Projektu, která je odlišná od
této Smlouvy; anebo
(iii)
Učinit anebo zapříčinit kroky, kte
můžou mít negativní dopad anebo zmant
přijetí Nabídky Objednatelem anebo zmařit
jednání s Objednatelem.

��
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CLAUSE 4- LEADING PARTY
The Parties hereby appoint PRO CEDOP
as the Leading Party of the Consortium.
The Leading Party will be responsible for all
negotiations with the Client in oral and
written correspondence, but the ether
Parties will provide the Leading Party with
such assistance during the negotiation
process as the Leading Party may
reasonably require.
The Leading Party must keep informed the
Parties of the all the information exchange
with the Client and must validate all the
decisions with the Parties before
communicating to the Client

lf a contract is signed between the
Consortium and the Client, the Leading
Party shall represent the Consortium f r
liaising with the Client and shall superv1se
the performance of the Services.

�

CLAUSE 5 ALLOCATION OF
THE SERVICES
-

The scope of Services to be performed by
each Party will be defined in an addendum
to this agreement and in line with the
provisions of the contract to be signed with
the Client.
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ČLÁNEK 4- VEDOUCÍ
ÚČASTNÍK
Strany se dohodli, že Vedoucím účastníkem
Konsorcia je PRO CEDOP
Vedoucí účastnik bude zodpovědný za
všechna jednání s Objednatelem, vedená
pisemně i ústně. Ostatní Strany poskytnou
Vedoucímu účastníkovi všechnu nutnou
podporu a součinnost, kterou lze důvodně
očekávat.
Vedoucí účastník musi Strany řádně
informovat o všech skutečnostech a
informacích sdělených Objednatelem a
Objednateli a musí si od St an nec at
v
schválit všechna rozhodnuti pred t1m, nez Je
vůči Objednateli jménem Stran učiní.

�

�

v

•

V případě uzavřeni smlouvy mezi
.
Konsorciem a Objednatelem, Vedouc1
účastník bude zastupovat Konsorcium v
jednáních s Objednatelem a bude dohlížet
nad vykonáváním Služeb.

ČLÁNEK 5 ROZDĚLENÍ
SLUŽEB
-

Rozsah prací (podll), který bude vykonán
každou ze Stran, bude vymezen v dodatku
k této smlouvě, a to tak, aby byl v souladu
se smlouvou uzavřenou s Objednatelem.
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ČLÁNEK 6 PŘÍPRAVA A
PODÁNÍ NABÍDKY

CLAUSE 6 PREPARATION
AND SUBMISSION OF THE
PROPOSAL

-

-

6.1 Representatives
For the elaboration of the Proposal:
the representative of Egis shall be
Adrian Manastireanu (Europe Business
Manager)

6.1 Zástupci
zástupcem Egis je Adrian Manastireanu
(Europe Business Manager)

the representative of PRO CEDOP
shall be Petr Šlegr

Zástupcem PRO CEDOP je Petr Šlegr

These representatives are supposed to
have the power to bind their respective
companies.

Tito zástupci musí být řádně oprávněni k
tomu, aby mohli jednat jménem a zavazovat
své obchodní korporace.

6.2 Preparation and submission of the
Proposal

6.2 Příprava a podání Nabídky

The Leading Party shall supervise
the preparation of the Proposal.

Vedoucí účastník bude dohlížet nad
přípravou Nabidky.

Therefore, it shall elaborate and
keep up to date the program of work of the
preparation of the Proposal, and be
responsible of the collection, gathering
together, formalization, edition and
transmission of the Proposal to the Client.

Z uvedeného duvodu Vedoucí
účastník vypracuje a bude aktualizovat
program prací na přípravě Nabídky, a bude
zodpovědný za shromaždování informací a
dokumentu, formální úpravu a postoupení

•

•

Each party shall elaborate its share
in the Proposal corresponding to the
Services it shall have to perform, in
•

accordance with the allocation set
out in clause 5 and with the specifications
settled by the Leading Party.
The Proposal shall be signed and
submitted to the Client by the Leading Party
in the name and on behalf of all the Parties.
Before Proposal's submission, the Leading
Party agrees to consult with the Parties
before making any changes to the Proposal
which concerns the Parties' allocation of the
Services.
•

•

Nabídky Objednateli.
Každá strana musí připravit svoji
část Nabídky, související se Službami, které
by měla vykonat podle rozdělení prací
dohodnutého v článku 5 a podle zpřesnění
daných Vedoucím účastníkem.
•

Nabídka bude podepsána a
odevzdána Objednateli ze strany
Vedoucího účastníka, a to jménem a na
účet všech Stran. Před odevzdáním
Nabídky je Vedoucí účastník povinen
konzultovat se Stranami jakoukoliv změnu
týkající se rozdělení prací mezi Stranami.

6.3 Náklady nabídky
6.3 Cost of the Proposal
Each Party shall bear its own costs arising
out of the preparation of the Proposal.

Každá ze Stran nese své vlastní náklady,
které vzejdou z přípravy Nabídky.

01
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CLAUSE 7

-

GUARANTEES

lf a submission guarantee is required by the
Client, then Egis Rail shall arrange that
guarantee .

CLAUSE 8

-

CONFIDENTIALITY

The Parties shall consider as confidential all
documents, information and data
exchanged during execution of the
Agreement, whatever their medium, and
shall not divulge them to any third party
throughout the term of this Agreement and
5 years after its expiry or termination,
without prior written agreement by the ether
Party.
Each Party may disclose the ether Party's
confidential information to their respective
employees but only to the extent necessary
for the performance of this Agreement.
The obligations of this clause 8 shall not
apply to any information which:
(a)
is already known to the receiving
Party at the time that it is disclosed by the
ether Party;
(b)
becomes publicly known through no
act of the receiving Party in violation of this
Agreement;
(c)
is rightfully obtained from a third
party by the receiving Party without
restriction on disclosure and.without breach
of this Agreement; or
(d)
is approved for release by written
authorization of the disclosing Party.
Disclosure of any confidential information to
an authority which the receiving Party can
establish is legally competent to compel and
has compelled such disclosure shall not be
considered as a breach of this Agreement if
such disclosure has been required by such
authority through no voluntary action or
inaction by the receiving Party.
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ČLÁNEK 7

-

ZABEZPEČENÍ

Je-li Objednatelem požadována jistota za
nabídku, Egis zajistí tuto jistotu.

ČLÁNEK 8

-

DŮVĚRNOST

Není-li Stranami dohodnuto jinak, Strany
považují za důvěrné všechny dokumenty,
informace a data vyměněny v průběhu
vykonávání Smlouvy, a to bez ohledu na
způsob jejich sděleni, a nezpřístupní je třetí
straně v průběhu trvání této Smlouvy a 5 let
od jejího ukončení.

Každá ze stran je oprávněna poskytnout
důvěrné informace druhé Strany svým
zaměstnancům/subdodavatelům, avšak
pouze v rozsahu nutném k realizaci této
Smlouvy.
Závazek z tohoto článku 8 se nevztahuje na
informace:
(a) je už známa přijímající Straně v době,
kdy mu ji zpřístupnila druhá Strana;
(b) stane se veřejně známou jinak, než
porušením této Smlouvy přijímající Stranou;
(c} které po právu získá přijímající Strana
od třetí strany, která je získala bez omezení
a bez rozporu s touto Smlouvou; anebo
(d) k jeho zveřejnění dá písemný souhlas
Strana, které se informace týká.

Zpřístupnění jakékoliv důvěrné informace
subjektu veřejného práva, které učiní
přijímající Strana, je v souladu s právem a
není považováno za porušení Smlouvy, je-li
takové zpřístupnění učiněno na žádost
subjektu veřejného práva, nikoliv z vlastního
přičinění přijímající Strany.
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CLAUSE 9 - INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS
The Parties shall make all reasonable
endeavors to maintain their respective IP in
farce and available during the performance
of the Agreement.
They warrant that their respective IP do not
infringe any third parties' rights and they
shall deal with any claim of a third party in
respect of their respective IP rights.

ČLÁNEK 9- PRÁVA
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Strany jsou povinny činit všechny opatření
na udržení svých příslušných IP práv v
platnosti a k dispozici v průběhu trvání této
Smlouvy.
Strany zaručují, že jejich příslušná IP práva
neporušují práva třetích osob a zavazují se
vypořádat jakékoliv práva uplatněná třetí
stranou.

Each Party shall remain the sole owner of
the IP produced by that Party during the
performance of the Agreement.

Každá ze Stran zůstane výhradním
nositelem IP práv, které vzniknou v průběhu
plnění této Smlouvy.

Each Party shall keep the exclusive
property on the IP which was already its
property at the date of signature of the
Agreement.

Každá ze Stran se zavazuje udržet si svá IP
práva, která drží v momentu podpisu této
Smlouvy, jako jejich výhradní nositel.

CLAUSE 10- BUSINESS
ETHICS CLAUSE
Egis and P RO CE DOP base their business
development on the principle of respect of
their ethical values and integrity by strictly
complying with national and international
legislation and regulations, and notably
these relating to the fight against corruption.
ln particular, Egis and P RO CE DOP
undertake not to pay any commission or
grant any undue advantage in the terms of
their contracts with public bodies or private
sector companies.
Egis, P RO CE DOP expect people and
companies working in partnership with
them, or as sub-contractors, to strictly
adhere to these same principles of
compliance with the law, including laws
relating to corruption and rules on
competition.

Page/strana 10 of/z 12

ČLÁNEK 1 O ETICKÁ
KLAUZULE
-

Egis a P RO CE DOP zakládají svoje
podnikání na principu respektování svých
etickým hodnot a integrity tím, že beze
zbytku dodržují národní a mezinárodní
předpisy a pravidla, zejména ty vztahující
se k boji s korupcí. Konkrétně se Egis a
P RO CE DOP zavazují, že neuhradí žádnou
provizi, poplatek anebo neposkytnou
žádnou obdobnou neoprávněnou výhodu v
rámci svých dohod s osobami veřejného
práva anebo soukromými osobami.
Egis a P RO CE DOP zavážou osoby a
korporace, se kterými spolupracuji, anebo
které mají jako subdodavatele, aby se
striktně drželi těchto principů souladu s
právem, včetně pravidel hospodářské
soutěže a zákazu korupce.
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CLAUSE 1 1 - LIABILITY
Except as expressly set out otherwise
herein and with the exception of bodily
injuries, in no event will either Party be
liable for any indirect, special,
consequential, or punitive damages
(including lost profit, losses of use, data,
profit, income, business, and anticipated
savings) in respect of its participation to the
cooperation under this Agreement.
Each Party shall be responsible for its sub
contractors, suppliers and its expatriate and
local personnel.

CLAUSE 1 2- TERM AND
TERMINATION
This Agreement shall come into force upon
the date of its signature and shall
automatically terminate upon the earlier of
the following:
a)
The Leading Party is informed in
writing by the Client that the Proposal has
been rejected definitively or that the Client
will not enter into a contract with the
Leading Party for the Project;

ČLÁNEK11 -0DPOVĚDNOST
Není-li vysloveně dále stanoveno jinak, a s
výjimkou újmy na zdraví, nebude za
žádných okolnosti kterákoliv Strana
odpovědna za jakékoliv nepřlmé škody,
nepříznivé následky anebo sankční
následky (včetně ušlého zisku, ztrát z
nemožnosti užívání, přímé škody atd.) v
souvislosti s podílením se na spolupráci
podle této Smlouvy.
Každá ze stran je odpovědna za své
subdodavatele a za personál
subdodavatele.

ČLÁNEK 1 2- PLATNOST A
UKONČENÍ
Tato Smlouva se stane účinnou dnem
podpisu a bude automaticky ukončena,
když nastane některá z těchto skutečností:
(a) Vedoucí účastník bude Objednatelem
písemně informován o tom, že nabídka je
definitivně odmítnuta anebo že Objednatel
neuzavře smlouvu o dílo na Projekt s
Vedoucím účastníkem
b) Strany uzavřou Smlouvu o společnosti

b)
The Parties enter into the
Consortium agreement;

c) Strany se rozhodnou tuto Smlouvu zrušit
dodatkem k této Smlouvě

c)
The Parties mutually agree to
terminate this Agreement by means of a
duly executed amendment;

d) Strany neobdrželi žádné vyrozumění od
Objednavatele o rozhodnutí o přijetí jejich
Nabídky do 12 měslců od předložení
Nabídky.

d)
The Parties have not received any
notice from the Client about its decision
concerning the acceptance o'f the Proposal
within 12 months after the initial submission
of the Propo,sal.
Any termination or expiry of this Agreement
shall not affect any right or obligation of any
Party, which by its terms is to survive
termination.
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Jakékoliv zrušeni nebo zánik této Smlouvy
nebude mít za následek změnu nebo zánik
práv a povinností kterékoliv ze smluvních
Stran, které by ze své podstaty měli být
zachovány i po zániku Smlouvy.

·13

CLAUSE 13- APPLICABLE
LAW - DISPUTE RESOLUTION

ČLÁNEK 13- ROZHODNÉ
PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

The law applicable to this Agreement shall
be the Czech law.

Rozhodným právem pro tuto Smlouvu je
české právo.

Any dispute between the Parties arising out
of or in connection with this Agreement shall
be submitted to their respective
Management in order to seek an amicable
agreement.

Jakékoliv spory mezi Stranami vzniklé z
nebo v souvislosti z touto Smlouvou budou
předloženy vedení společností Stran za
účelem jejich smírného řešení.

lf no agreement is reached, then the dispute
shall be settled as follows.

Pokud Strany nedojdou k smírnému řešení,
všechny spory týkající se práv a povinností
z této Smlouvy, jejího zániku a související
spory budou řešeny před soudy české

All disputes relating to the interpretation, the
execution or the termination of the
Agreement shall be settled by the courts of
Czech republic.

CLAUSE 14- NOTICES
Notices under this Agreement shall be in
writing and shall take effect from receipt at
the address of each Party's registered
office.

I N WI T N E S S WH E R E OF, the Parties
hereto have caused this Agreement to be
executed by their respective duly authorized
representatives, all as of the following date:
29.6.20 16.

.. . . . . . . -.,..

. . . . . . . . . .

EGI S
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republiky.

ČLÁNEK 14- DORUČOVÁNÍ
Komunikace mezi Stranami je výlučně
písemná a nabývá účinnosti od jejího
doručení do sídla zapsaného v obchodním
rejstříku Strany.

NA DŮKAZ TOH O, Ž E S T R A NY CH TĚJÍ
BÝ T TOU T O SM L OU V OU V A ZÁ NY, Strany
prostřednictvím k tomu oprávněných
zástupců uzavírají tuto Smlouvu níže
uvedeného data: 29.6.20 16.

.

PRO CEDOP

POWER OF ATTORNEY

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný Olivier Jean-Pierre Rene

I, the undersigned, Olivier, Jean-Pierre, Rene

BOUVART za a v zastoupení společnosti EGIS RAIL

BOUVART on behalf and in representation of

S.A.

(dále

společnosti

Společnost),

generální

Egis

S.A.,

Rail

ředitel

společnosti

registrované ve Francii, se sídlem na adrese 168-

EGIS RAIL S.A, The Company, Chief Executive
Officer of Egis Rail S.A a company incorporated
in France, with registered address at 168-170

170 avenue Thiers, 69455 Lyon Cedex 06, Francie, avenue Thiers, 69455 Lyon Cedex 06, France,
tímto zmocňuji PRO CEDOP s.r.o., se sídlem

hereby empower PRO CEDOP s.r.o., Czech

Kladno, Milady Horákové 893, 272 01, zapsaná v

limited liability company whose registered office

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

is Kladno, Milady Horákové 893, PSČ 272 01,

IČ 271 74 069, zastoupená Petrem Šlegrem (dále

registered at Municipal Court in Prague,

zmocněnec),

identification number 271 74 069, represented

aby jednal za a v zastoupení společnosti jako
účastníka sdružení " Společnost Egis Rail + PRO
CEDOP pro pražskou lanovou dráhu Podbaba Bohnice" v souvislosti s předložením nabídky pro
projekt " Zpracování studie proveditelnosti Lanová dráha" (zadavatel: Regionální organizátor
pražské

integrované

dopravy,

příspěvková

by Petr Šlegr (the Partner)
act for and behalf of the Company as party of
""Consortium Egis Rail + PRO CEDOP for Prague
ropeway Podbaba- Bohnice" in relation to the
submission of the Proposal for project
"Processing of feasibility study - Ropeway"
(Ciient: Regionální organizátor pražské

organizace se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1)

integrované dopravy, příspěvková organizace, se

a prováděl úkoly a činnosti jako například:

sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1) and tasks

•

podepsání dokumentů nabídky;

•

kompletace nabídky;

•

účast při otevírání nabídek;
podání nabídky;

•
•

zodpovídání dotazů zadavatele a žádostí
o objasnění, předložení případných
námitek;

•

účast při jednání se zadavatelem;

•

jiné úkoly související s podáním nabídky.
o

o

and actions in relation with such as
Signing documents of the Proposal.
• Completing of the Proposal.
• Participation at the bids opening.
• Submission of the Proposal.
• Answer to client questions and clarification
requests, submit possible complaint.
• Participation in negotiation with the client.
• Other related tasks in relation to the
submission of the Proposal.
•

o

V případě jakéhokoli rozporu m ezi českou a
anglickou verzí tohoto dokumentu je rozhodující
česká verze.

V/ln Lyonu/L �GF1e1ID'l 29.6.2017

o

o

o

ln the event of any discrepancies between the
English and Czech versions hereof, the Czech
version shall prevail.

Toto zmocnění přijímám I I accept this

.J..P/(�q_{7--

empowerment
V/ln Prél7PII:lr�oru:. nn�>lnn

Petr Šlegr

I

v ..J. u

Příloha č. 3
Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti
PRO CEDOP s.r.o se sídlem Milady Horákové 893, 272

Ol

Kladno, IČO: 271 74 069, jako dodavatel v zadávacím

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpracování studie proveditelnosti- Lanová dráha" (dále
jen "veřejná zakázka") zadávanou zadavatelem Regionální organizátor pražské integrované dopravy,
příspěvková organizace se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČO: 604 37 359, (dále jen "zadavatel"),

tímto čestně prohlašuje, že

splňuje podmínky základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen "ZZVZ"), a sice že:
nebyl v zemi svého sídla v posledních S letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje
tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a
vedoucí pobočky závodu;
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu ani se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země
svého sídla.

Prohlašuji, že výše uvedené informace jsou p ravdivé.

(/

PRO CEDOP s.r .o.
Ing. Petr Šlegr
Jednatel
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Příloha č. 3
Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti
EGIS RAIL se sídlem 168-170 Avenue Thiers, 69455 Lyon Cedex 06, Francie, IČO: 968 502 559, jako dodavatel
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpracování studie proveditelnosti- Lanová
dráha" (dále jen "veřejná zakázka") zadávanou zadavatelem Regionální organizátor pražské integrované
dopravy, příspěvková organizace se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, I ČO: 604 37 359, (dále jen "zadavatel"),
tímto čestně prohlašuje, že

splň uje podmínky základnf způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen "ZZVZ"), a sice že:
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgá nu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý
člen statutárního orgán u této právnické osoby a osoba zastu pující tuto právnickou osobu v statutárním
orgá nu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje
tuto podm ínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v § 74 odst. 2

ZZVZ

a

vedoucí pobočky závod u;
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v Č eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na poj istném nebo na penále na
veřejné zd ravotní pojištění;
nemá v Č eské republice n ebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhod nutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena n u cená
správa podle jiného právního předpisu ani se nenachází v obdobné situaci pod le právního řádu země
svého sídla.
Prohlašuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé.
VKl

r-

PRO CE OP .r.o., na základě plné moci ze dne 29.6.2017
Ing. Petr

egr

jedna� I
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Tento výpis z veřejných rejstflkO elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 2.7.2017 v 18:36:03.
EPVid:GGe3gXQPtBSiS+azzxyCBA

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

Datum vzniku a zápisu: 30. srpna 2004

oddíl C, vložka 101933

Spisová značka:

C 101933 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

PRO CEDOP s.r.o.

Sídlo:

Kladno, Milady Horákové 893, PSČ 27201

Identifikační číslo:

271 74 069

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
Předmět činnosti:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:
jednatel:

Ing. PETR ŠLEGR, dat. nar. 8. července 1977
Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 Ol Kladno
Den vzniku funkce: 21. června 2017
Počet členů:

1

Způsob jednání:

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:
Společník:

Podíl:

ing. PETR ŠLEGR, dat. nar. 8. července 1977
Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 Ol Kladno
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl:lOO%
Druh podílu: základní

Základní kapitál:

200 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

údaje platné ke dni: 2. července 2017 06:26
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Greffc du Tribuna! de Commerce de Lyon
44 Rue de Bonne!
69,133 LYON Ccdex 03
]'Jo de gestion

1968800255

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU R EGISTRE DU C O M M ER C E ET DES SOCIETES

a jo ur au27 avril2017
JDENTIFICATION DE LA PER ONNE MORALE

Jmmatriculation au RCS, numéro

968 502 559 R.C. S . L yon

Date ďimmatriculation

17/06/1968

Dénomination ou raison sociale

EGIS RAIL

Sigle

EG I S RA I L

Forme juridique

So ciété anonyme a conseil ďadministration

Capital social

5 153 463,00 Euros

Adresse du siege

�-.�

lctivités principales

168 et 170 Avenue Thiers 69006 Lyon
Conception, rnaitrise ďoeuvre de systeme de transports collectifs conseil
études pour l'exploitation, étude de tous problemes de déplacements urbains
ou régionaux

Durée de Ia personne m01·ale

Jusqu'au 17/06/2067

Date de clóture de l'exercice social

31 décemb re
lES OU MEMBRE

Président du conseil ďadministration
Nom, prénoms

CUNIN Rémi

Date et lieu de naissance

Le 29/01/1963 a L e Hav re (76 )

Nationalité

F ranr;:aise

Domicile personnel

4 Rue F ranr;:oís Villon 78960 V oisins-le-B retonneux

Directeur général
Nom, prénoms

BOUV A RT O livier

Date et lieu de naissance

Le I5/05/1965 a Dieppe (76 )

Nationalité

F ranr;:aíse

Domici/e personnel

4 Impa sse Tarentaise69300 Caluire-et-Cuire

Directeur gé11éral tlélégué
Nom. prénoms

FORTE Pascal

Dare etlieu de naissance

Le 17/01/1961 a Ch:ltellerault (86 )

Natíonalité

F ranr;:aise

Domicile personnel

43 Rue Duquesne69006 L yo n

Administrateur
Nom, prénoms

MAGNON-PUJO Hubert A ndré Marie

Dare et lieu de nai sance

Le 12/1211950 a Lyon3eme (69 )

Nationalité

F ranr;:aise

Domicile personnel

72 Rue J ean de Ia Fontaine 75016 Paris

Administrateur
Nom, prénoms

JACHIET N icolas

Date et lieu de naissance

Le 20/09/1958 a Paris 15eme (75)

Nationalité

F ranr;:aisc

Domicile personnel

7 Boulevard des F illes du Calvaire75013 Par is

RCS Lyon- 27/04/2017- 14:19:07
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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
44 Rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03

N° de gestion 1 968800255

A dministrateur
Nom, prénoms

CUNIN Rémi

Date et lieu de naissance

Le 2 9/0 11 1 963 a Le Havre (76 )

Nationalité

Frans;aise

Domicile personnel

4 Rue F rans;ois V illon 78 960 Voisins-le-Bretonneux

Administrateur
Nom, prénoms

MA YRAND Isabelle Andrée Madeleine

Nom ďusage

BOURGUET

Date et lieu de naissance

Le 13 / 12 / 1 96 9 a Paris 1 4eme (75 )

Nationalité

Frans;aise

Domicile personnel

15 Rue Des Francs Compagnons 78320 Le Mesnii-Saint-Denis

A dministrateur
Nom, prénoms

G I MBERT Odile

Nom ďusage

GIMBERT-MEDINA

Date et lieu de naissance

Le 1 7/03 / 1 962 a Le Cannet (06 )

Nationalité

Frans;aise

Domicile personnel

9 Rue du Grand Pin 06 100 Nice

A dministrateur
Nom, prénoms

ADAMS Michael Augustine

Date et lieu de naissance

Le 06 /03 / 1 962 a Califomia (Etats-Unis d'Amérique)

Nationalité

Américaine

Domicile personnel

4 9 Eaton Mews North Londres (Royaume-Uni)

A dministrateur
Dénomination

EG IS SA

Adresse

l l Avenue du Centre 78280 Guyancourt

Immatriculation au RCS, numéro

702 02 7 3 76 RCS Versailles

Représentant permanent
Nom, prénoms

DE LADOUCETTE Th i baut

Date et lieu de naissance

Le 0 110 71 1 965 a Paris 16eme (75 )

Nationalité

F rans;aise

Domicile personnel

2 bis Rue De Montbuisson 78 430 Louveciennes

A dministrateur
Nom, prénoms

HUBERT Emeric Jérémie

Date et lieu de naissance

Le 15 /05 / 1 98 4 a Miicon ( 7 1 )

Nationalité

F rans;aise

Domici/e personnel

3 9 Rue André Bollier 6 900 7 Lyon

A dministrateur
Nom, prénoms

CAZES Jean-Frans;ois P ierre

Date et lieu de naissance

Le 30 /0 7/ 1 95 7 a Bois-Colombes (92 )

Nationalité

Fran9aise

Domicile personnel

4 Rue de Ia Convention 750 15 Paris

A dministrateur
Nom, prénoms

DAV AGNIER Martine Juliette

Nom ďusage

JAUROYON

RCS Lyon - 27/04/20 1 7 - 1 4: 1 9:07
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ll de nclissance
oare ef /ie
l
t
Notiona i é

Domici/e personnel
-;;salre
contlll

Le 23/071 1 962 a Chambéry (73)
Franyaise

I O Impasse du Progres 78420 Carrieres-sur-Seine

aux comptes titulaire

Dénomination

MAZARS

Adresse

1 3 1 Boulevard D E STALINGRAD 69 1 00 V i lleurbanne

Jmmatriculation au RCS, numéro

35 1 497 649 RCS Lyon

Comml. snire nux comptes suppléant
Nom, prénoms

Date et lieu de naissance

ationaliré
Domicile personnel ou

profe sionnelle

MA UREL Frédéric
Le 1 7/ I 0/ 1 96 1 a Lyon 6eme (69)
Fran9aise

adresse

1 36 Boulevard de Ia B ataille de Stalingrad Le Premium 69624 V i lleurbanne

Adresse de l'établissement

1 68 et 1 70 Avenue Thiers 69006 Lyon

Activité(s) exercée(s)

Conception, maitrise ďoeuvre de systemes de transports col lectifs conse i l
études pour l'exploitation étude d e tous problemes d e déplacements urbains
o u régionaux

Date de commencement ďactivité

1 7/061 1 96 8

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode ďexploitation

Exploitation directe

I MMATRI

LA TIONS HOR

RE. SORT

R. C.S. Nice
R.C.S. Marseille
R.C.S. Montpellier
R.C.S. Rennes
R. C.S. Versailles

- Mention du 21107I1 986

DM9727 Du 2 1 /0711 986 - Mise en harmonie des statuts avec Ia loi du 717/83
- modi fication des articles 1 -4/7- 1 5
DM du 24/ 1 1 / 1 987 - Transfert du siěge et établ issement principal dela
Préfecture du Rhone 69003 LYO
au 25 cour Emile Zola 69 1 00
V I LLEUR BANNE a compter du 08/07/ 1 985
DECLARATIO

MODI F ICATI V E du 23 Janvier 1 998 :

F U S I ON A BSORPTION AVEC E F F ET A U J er J ANV I ER 1 997 :
de Ia société M ETRAM S A R L siěge social : 25 cours E m i l e Zola
69 1 00 V I LLEU R BA
E - 322 498 783 RCS LYO - suivant acte SSP
du 20 Novembre 1 997 approuvé dé"finitivement par A ssemblée Générale
Extraordinaire du 22 Décembre 1 997.

- Mention n° F0 7102 1 628 du 2 0/0612007

- Mention 11° Fl 6/039370 du 0410812016

de I a société SOL YTRA - SOClETE L YONNA I E DE TRANSPORTS SA siege social : I avenue Georges Pompidou 69003 L YO - 3 85 2 1 8 045 RCS
LY
P du 20 Novembre 1 997 approuvé définitivement par
ON - suivant acte
Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Décembre 1 997.
Apport partiel ďact i f placé sous l e régime des scissions de I a société
SCET A UROUTE S.A. dont le siege est l l avenue du Centre 78200
G U Y ANCO U RT 380 279 46" RC
VERSA I LLE , avec effet au
3 1 /05/2007
Vente du fonds de commerce relatjf a Ia branche ďactivité OQA/I SA a Ia
société A U D I T SAFE, 799 3 16 468 RCS V ERSA I LLES.

RCS Lyon - 27/04/20 1 7 - 1 4 : 1 9:07
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Obc hodnim soudu
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Lyonu

B oonel
N Cedex 0 3
Q
y
L
69433
1 968B0025 5
V ložka č.

Výpis Kbil·

VÝPIS Z H LA VNÍHO ZÁPISU DO OBCHODNÍHO A PODNIKOVÉHO REJSTŘÍKU
ke d n i 2 7 . dubna 20 1 6

J DEN TlF I K ACE PRÁ V N I C K É OSOBY
dním rejstříku
!dentiflkaéní číslo v obcho
Datum zápisu

968 502 5 59 R.C.S. Lyon

Obchodnffirma nebo název
Zkrácený název
Prá:vnfforma
Kapitál

EGIS RAIL

A dresa sídla

1 68 a 1 70 Avenue Thiers 69006 Lyon

Hlavní činnosti

vývoj, realizace dopravních systémů hromadné přepravy, poradenství,

1 7 .06. 1 968

EGIS R A I L
akciová společnost s e správní radou

5 1 53 463,00 eur

studie

provozu,

studie

veškerých

problémů městské

a

regionální

přepravy

Trváníprávnické osoby
Datum účetní závěrky

do 1 7.06.2067

3 1 . prosince

ORGÁNY, V E D EN Í, S PRÁVA, KONTROLA, POLEČN ÍCI N E BO ČLENOVÉ

Předseda správnf r(ldy
Přijmení, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

CUNIN Rémi

29 .O 1 . 1 963 v Le Havre (76)
francouzská

4 Rue Franc;ois Villon 78960 Voisins- le-Bretonneux

Generálnl ředitel
Příjmení, jména
Datum a m ísto narození
Státní příslušnost
Bytem

BOUV ART Olivier

1 5 .05. 1 965 v Dieppe (76)
francouzská
4 Lmpasse Tarentaise 69300 Caluire-et-Cuire

Pověřený genertílul ředitel
PN)mení, jména
Datum a místo narozen!
Státní pNslušnost
Bytem

FORTE Pa cal

1 7 .O 1 . 1 96 1 v Chatellerault (86)

francouzská

43 Rue Duquesne 69006 Lyon

Člen správní rady
Příjmení, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

MAGNON-PUJO Hubert André Marie

1 2 . 1 2. 1 95 0 v Lyonu 3 (69)
francouzská

72 Rue Jean de Ia Fontaine 750 1 6 Paříž

Člen sprtívnl rady
Příjmeni, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

RCS L yo n - 27.04.20 1 7 - 1 4 : 1 9:07

JACH I ET N icolas

20.09. 1 95 8 v Paříži 1 5 (75)
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Člen správní rady
Příjmení, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

CUNIN Rémi
29.0 l . l 963 v Le Havre (76)
francouzská
4 Rue Fran�ois Villon 7 8960 Voisins-le-Bretonn eux

Člen správní rady
Příjmení, jména
Používané příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

MA YRAND Isabelle Andrée Madeleine
BOURGUET
1 3 . 1 2. 1 969 v Paříži 14 (75)
francouzská
1 5 Rue Des Francs Compagnons 78320 Le Mesni l- aintDen is

Člen správní rady
Příjmení, jména
Používané příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

G I MBERT Odile
GIMBERT-MEDINA
1 7.03 . 1 962 v Le Cannet (06)
francouzská
9 Rue du Grand Pin 06 1 00 Nice

Člen správní rady
Příjmení, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

ADAMS Michael Augustine
06.03 . 1 962 v Kalifornii (Spojené státy americké)
americká
49 Eaton Mews North Londýn (Spojené království)

Člen správní rady
Obchodnífirma
Adresa
Identifikační číslo v obchodním rejstříku
Stálý zástupce
Příjmení, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

EGlS SA

l l Avenue du Centre 78280 Guyancourt

702 027 376 RCS Versailles

DE LADOUCETTE Thibaut
0 1 .07. 1 965 v Paříži 1 6 (75)
francouzská
2 bis Rue De Montbuisson 78430 Louveciennes

Člen správní rady
Příjmení, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

HUBERT Emeric Jérémie
1 5 .05 . 1 984 v Mil.con (7 1 )
francouzská
39 Rue André Bollier 69007 Lyon

Člen správní rady
Příjmení, jména
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Bytem

CAZES Jean-Fran�ois Pierre
30.07 . 1 957 v Bois-Colombes (92)
francouzská
4 Rue de Ia Convention 750 1 5 Paříž

Člen správní rady
Příjmení, jména
Používané příjmení

RCS Lyon - 27.04.20 1 7 - 1 4 : 1 9:07
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Datum a míst
l
šnos
ríslu
Státní p

Bytem

účttl
f[lavuf revizor

Obchodnífirm a
Adresa

Identifikační číslo v obchodním rejstříku

zastupujíc:f revizor tíélti

Níjmení, jména
Dawm Cl m ísto narození

Státní příslušnost
Bytem nebo adresa pracoviště

2 3 .07 . 1 962 v Chambéry (73)
francouzská

l O lmpasse du Progres 78420 Carrieres-sur-Seine

MAZARS
1 3 1 Boulevard D E STALINGRAD 69 1 00 V i lleurbanne
3 5 1 497 649 RCS Lyon

MAUREL Frédéric
1 7 . 1 0 . 1 96 1 v Lyonu 6 (69)
francouzská
1 3 6 Boulevard de Ia Bataílle de Stalingrad Le Premium 69624
Villeurbanne

ÚDAJE O Č l N NOSTl A HLA VNÍ PROVOZOVN Ě
Adresa provozovny

1 68 a 1 70 Avenue Th ier 69006 Lyon

Vykonávcmá(é) éinnost(i)

vývoj , realizace dopravnlch systém ů hromadné přepravy, poradenstvi
studie provozu

studie veškerých problérnť1 městské nebo regionální

přepravy

Datum zahájení činnosti

1 7.06. 1 968

Pzivod podniku nebo činnosti

vytvoření

Zptisob provozování činno. li

přímé provozování

ZÁZNAMY MIMO PŮSOBNOST REJSTŘ Í K U
Obchodní rejstNk R. C.S. Nice

Obchodní rejstřík R.C. . Marseille

Obchodní rejstřík R.C.S. Montpellier

Obchodní rejstřík R. C.S. Rennes

Obchodní rejstřík R. C.S. Versailles

DALŠÍ ZÁZNAMY A POZNÁMKY
- záznam ze dne 21. 07. 1 986

Prohlá ení o změně 9727 ze dne 2 1 .07. 1 986 - harmon izace stano

c

zákonem

ze dne 7. 7. 1 983 - změna článků 1 -4/7- 1 5
Prohlášení o změně ze dne 24. 1 1 . 1 987 - přemi těni sídla a h lavní provozovny
z Préfecture
V I LLE

du

Rhonc

PROHLÁŠENÍ O ZMĚNĚ

ze

společnosti

ARL

LOU

FÚZE

LY

69003

na

25

cours

Emile

Zola

69 1 00

RBANN E od 08.07. 1 985
NÍM

M ETRAM

ÚČI

dne 23. ledna 1 998:
NO. TÍ OD I . LEDNA 1 997:
se

V I LLEURBANN E - 322 498 783 R

ídlern:

25 cours Emile Zola 69 1 00

LYON - na 7.ákladě soukromé listiny

ze

dne 20. l istopadu 1 997 chválené del1 n itivnč m imořádnou valnou hromadou dne
22. pro ince 1 997.
společno ti

OLYTRA - SOCIETE LYONN A I SE DE TRA

ídlern: I avenue Georges Pornpidou 69003 LYO

-

PORT

3 8 5 2 1 8 045 RC

•

A se

L YO

- na základě oukromé lisliny ze dne 20. l i topadu 1 997 schválené defi n i tivně

- záznam č. F071021628 ze dne 20. 06.2007
- záznam č. Fl6/039370 ze dne 04. 08.201 6

m i mofádnou valnou hromadou cine 22. prosince 1 997.
Částečný vklad aktiv v režimu rozděleni
sídlem

l l

avenue du

V E R ' A I LLE

entre

polečnosti SCETAUROUTE S.A.

78200 G

YA

OURT, 3 80 279 463

se

RCS

úči nnosti od 3 1 .0- .2007

Prodej čflsti podniku souvi ej íci

činno t í OQA/ISA (autorizovaná profesní

organizace/nezávislé hodnocení bczp čnosti ) spol.ečnosl i AUDIT SAFE, vedené
pod

či lem

799 3 1 6 468

v

obchodním

a

podnikovém

rejstříku

ve

V E R AL LLE .

02 2
RCS Lyon - 27.04.20 1 7 - 1 4 : 1 9:07
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Výpis

""

veřejné části Zivnostenského rejstříku

z

Platnost k 02 .0 7 .201 7 18 : 1 7:3 7

m a:
O bchodní fir
Sídlo:

PRO CEDOP s.r.o.
Milady H orákové

893, 272 O l ,

čís l o osoby: 27 1 74069
Iden tifikač ní
neb ojeh o členol'é:
Statutárn í orgán
I ng. Petr Šlegr
Jméno a příj mení :

Kladno - Kročehlavy

(1)

živnostenské oprávnění č. l

Před mět pod nikání:
O bory či nnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až

3

živnostenského zákon a

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nen ahraných nosičů údajů a záznamů
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a m aloobchod
Poskytován í software, poradenství v oblasti inform ačních technologii, zpracování dat,
hostingové a souvisejrcí činnosti a webové portály
Poradenská a konzultační činno t zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Rcldamní činnost, ma rketing, mediální zastoupení
Překladatelská a tlumočnická činnost
Mim oškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:
Vznik oprávnění:

Ohlašovací volná

30.08.2004

Doba p latnos ti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný ::.ástupce:

Jméno a

příjmení:

Ing. Petr Šlegr

(1)

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnos ti :

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

08.08.2016

Doba platnosti oprávnění: n a dobu neurčitou
Odpovědný ::.ástupce:

Jm éno a příjmení:

Ing. Jiří Kalčík

Sezn a m zúčastněných osob

Jm éno a příj mení:

Ing. Petr Šlegr

(1)

Datum narození:

08.07.1977

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

(2)

Ing. •Jiří Kalčík

(2)

Datum narození:

25.06.1 962

Občanství:

Česká republika

Ú řad příslušný podle §7 1 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Klad n a

M i ni s ters tvo průmys lu a ob chodu osvědčuje, ž e údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu p latnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

- 1 -

I 1

OSVĚDČENÍ O ATJTORIZACI
číslo

1 561

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1 992 Sb.

Ing. Jirí Kalčík

jméno a příjmení
rodné číslo
Je

autorizovaným inženýretn
v obom

dopravn( stavby
V seznamu autorizovaných osob vedeným

ČK.AIT je veden pod číslem

02001 1 8
a j e oprávněn

užívat autorizační razítko, jehož kontroltú otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni

06.09.93

02 4

ff

v

.

v

fl"

OSVEDCENI O AUTO
číslo

ZACl

601 2

vydané
v

Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona

ČNR č.

3 60/1 992 Sb.

I n g . Jiří Matějovský

jméno a příjmení
rodné číslo
Je
·

autorizovaným inženýrem
v oboru

tec h nologická zařízeni staveb
V seznamu autorizovaných osob vedeným

ČKAIT je veden pod číslem

000 1 408

Ing . Václav Mach
předsed a čK AIT

-

02 5

L

Lanovka v
Region

,I

I

Paříž)

Městská
zástavba.
Celoroční provoz.

Studie
proveditelnosti

-

Lanovka v
, ,.__

(Region
Paříž)

(

Městská
zástavba.
Celoroční provoz.

Návrh stavbystudie

02 7

-

I

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB
Popis předmětu
služby

Název objednatele
služby (obchodní
firma) a kontaktní
osoba (jméno,
tel.)

lanová dráha
I
Městská
zástavba.
Celoroční provoz.

Doba a
m ísto
plnění

Celkový
rozsah
plnění ve
finančním
vyjádření
v Kč bez
DPH

)
I

(

Studie
proveditelnosti.
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řízení projektu,
řízení výstavby
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Uchazeč,
PRO CEDOP s.r.o.,

se sídlem Milady Horá kové 893, 272 Ol Kladno (dále jen " Dodavatel")

tímto pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Zpracování studie
proveditelnosti - Lanová dráha "
p r o h l a š u j e ,

ž e

níže uvedené osoby, kterými Dodavatel prokazuje profesní způsobilost - autorizaci dle zákona
360/1992 Sb., konkrétně
pan Ing. Jiří Kalčík

jsou s Dodavatelem v pracovněprávním vztahu.
V Praze dne 30.6.2017
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SEZNAM PODDODAVATELŮ

Obchodní firma a

Věcný popis části díla uvažovaného zadat

sídlo poddodavatele,

poddodavateli

IČO

Centrum pro efektivní
dopravu, z.s.

služby autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb.
v oboru technologická zařízení staveb

nám . Winstona
Chu rchilla 2, Praha 3
IČO: 228 31 860

13
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Tento výpis z veřejných rejstfll<O elektronicky podepsai "M�STSKÝ SOUD v PRAZE [IČ 00215660]" dne 2.7.2017 v 19:25:52.
EPVid:DfGNSG2SUZ55RSplknuccg

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

----- - --------

oddíl l, vložka 20737

oatum zápisu:

1. ledna 2014

oatum vzniku:
spisová značka:

16. října
09
L 20737 vedená u Městského soudu v Praze

Název:

Centrum pro efektivní dopravu, z.s.

�Q

__

Sídlo:

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha

Identifikační číslo:

228 31 860

Právní forma:

Spolek

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Poradenská a konzultační činnost, zpracován í odborných studií a posudků
Projektová činnost ve výstavbě
Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán:
ředitel:

Ing. TOMÁŠ ZÁRUBA, dat. nar. 2. února 1983
Jana RLiž ičky 1153/3 , Kunratice, 148 00 Praha 4
Ředitel zastupuje spolek navenek a samostatně jedná jeho jménem, je
individuálním statutárním orgánem spolku.

J

I

I

Počet členu:

1

Způsob jednání:

Ředitel a zástupce ředitele mohou jednat za spolek každý samostatně

)
Údaje platné ke dni:

2 . července

2017 06:26
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S M LO U VA O U ZAV Ř E N r B U D O U C Í S M L O U VY
(dále jen "smlouva")

UZAV�ENÁ PODLE § 1746 ODST. 2 A § 1785 A NÁSL. ZÁKONA C. 89/2012 SB., OBCANSKÝ ZÁKON(K, VE ZNĚN( POZDĚJŠ[CH P�EDPISO
(DÁLE JEN "OBCANSKÝ ZÁKONfK")

Smluvní strany:

PRO CEDOP, s.r.o.
se sídlem:

M ilady Horákové 893, 272 Ol Kladno

IČO:
DIČ:

271 74 069
CZ 271 74 069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101933
zastoupená:

Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem

(dále v textu této smlouvy jen "budoucí objednatel")
a

Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
228 31 860
CZ 228 31 860
ČSOB
233386311/0300

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 20737
zastoupená :

Ing. Tomášem Zárubou, řed itelem

(dále v textu této smlouvy jen " budoucí poddodavatel")
(budoucí objednatel a budoucí poddodavatel společně jsou případně dále v této smlouvě ozn ačení jako "s
strany").

I.

Předmět smlouvy a podmínky smlouvy

mlu vní

1.
2.
3.

Budoucí objednatel má zájem o získání veřejné zakázky pod názvem "Zpracováni studie proveditelnosti 
Lanová dráha", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen "veřejná zakázka"), zadávané
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace( dále jen "zadavatel").
V případě přiděleni veřejné zakázky budoucímu objednateli s e o b ě smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu
o dílo na poddodavatelské práce, které budoucí poddodavatel provede pro budoucího objednatele v rámci
p lnění veřejné zakázky.
V rámci poddodavatelských prací dle předchozího odstavce se budoucí poddodavatel bude podílet na
realizaci části veřejné zakázky a zavazuje se tak za nabídnutou cen u provést zej ména tyto části veřejné
zakázky:
veškeré činnosti na zpracování studie v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za
účastníka - zajištění odborné z působilosti osobou s autorizad podle zákona 360/1992 Sb. v oboru
technologická zařízení staveb, konkrétně osobou Ing. J iřího Matějovského.
(dále jen "poddodavatelské práce"). Přesný rozsah poddodavatelských prací, terminy jejich dokončeni a
předání a finanční ujednání budou uvedeny v budoucí smlouvě o dílo na poddodavatelské práce, která bude
uzavřena smluvními stranami nejpozději do 14 dnů po obdržení výzvy k uzavření smlouvy učiněné jakoukoliv
smluvní stranou druhé smluvní straně. Výzva k u zavřeni realizační smlouvy může být odeslána jenom za
předpokladu uzavření smlouvy k veřejné zakázce m ezi zadavatelem a budouclm objednatelem.

4.

S.

6.

7.

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo na poddodavatelské práce ve lhůtě uvedené v předchozím
odstavci z důvodů na některé ze s ml uvních stran, zavazuje se u h radit druhé smluvní straně sm luvní pokutu
ve výši 2% z ceny veřejné zakázky nabídnuté budoucím objednatelem, a to do S dnů od doručení výzvy
k úhradě smluvní pokuty.
V případě, že některá ze smluvních stran vypoví tuto smlouvu v době trvání zadávacího řízení o veřejnou
zakázku, zavazuje se u h radit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2% z ceny veřejné zakázky
nabídnuté budoucím objednatelem, a to do S dnů od doručeni výzvy k úhradě smluvní pokuty.
Smluvní strany se výslovně zavazuji, že splní veškeré podmínky vycházející ze zadávacích podm ínek pro
veřeJnou zakázku. Budoucí objednatel se dále zavazuje, že nabídku v rámci daného řízení podá v úplném
rozsah u a v řád ném termínu a budoucí poddodavatel se zavazuje, že respektuje veškeré podm ínky
kvalifikační a následně zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
V p řípadě porušení povinností uvedených v čl. I odst. 6 se budoucí poddodavatel zavazuje budoucímu
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny veřejné zakázky nabídnuté budoucím objednatelem.

ll.

Ujednání o prokázání kvalifikace a splnění požadavků zadavatele
1.

2.

3.

Nabídka na plněni veřejné zakázky připravovaná budoucím objednatelem bude obsahovat poddodavatelský
podíl budoucího poddodavatele, přičemž budoucí objednatel hodlá mimo jiné prokázat splněni části
kvalifikace vztahující se k poddodavatelským pracím dle čl. I. této smlouvy prostřed n i ctvím budoucího
poddodavatele.
Budoucí poddodavatel se na základě této s m louvy zavazuje k poskytnutí plnění u rčeného k plnění veřejné
zakázky budoucím objednatelem či k poskytnutí věcí, práv či osob, s nimiž bude budoud objednatel
oprávněn disponovat v rámci plněni veřejné zakázky, a to alespoň rozsahu, v jakém budoud poddodavatel
prokázal splnění kvalifikace dle předchozího odstavce.
Budoud poddodavatel se zavazuje poskytnout informace a doklady k prokázání splnění n íže uvedených
kvalifikačních předpokladů a způsobilosti dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmín kách:
a.

základní způsobilosti v plném rozsahu,

b.

profesní způsobilosti výpisem ze spolkového rejstříku a osvědčením o autorizaci dle zákona
360/1992 Sb.

4.

Budoucí poddodavatel se zavazuje poskytnout informace a doklady dle této smlouvy bez zbytečného
odkladu po podpisu této smlouvy.

111.

Doba trvání smlouvy
1.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti d n e m jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva zaniká v případě, že:
I.

a)

bude u zavřena b udoucí smlouva o dílo na poddodavatelské práce dle čl.

této smlouvy,

b)

bude s konečnou platností rozhodnuto o vyřazení nabídky budoucího objednatele, resp. vyloučení
budoucího objednatele z d a lší účasti v zadávacím řízení k veřej n é zakázce,

c)

budoucf objednatel obdrží oznámení zadavatele, že v rámci zadávacfho řízení k veřejné zakázce byla
vybrán a jako nejvýhodnější nabídka jiného účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku, tzn., že
zadavatel neuzavře s budoucím objednatelem smlouvu, jejímž předmětem bude realizace veřejné
zakázky d le čl. I této smlouvy, nebo

d)

budoucí objednatel obdrží oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné
zakázce.
IV.

Práva a povinnosti smluvních stran v rámci plnění veřejné zakázky
1.

Přesný rozsah poddodavatelských prací prováděných budoucím poddodavatelem, termíny jejich dokončení
a předání, záruční podmínky a finanční ujednání budou uvedeny v budoucí smlouvě o dílo na
poddodavatelské práce, která bude uzavřena po získán í veřejné zakázky budoucím objednatelem, a budou
odpovídat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jakož i nabídce budoucího objednatele.

2.

Budoucí poddodavatel se zavazuje, že v případě uzavření budoucí smlouvy o dílo na poddodavatelské práce,
bude respektovat pod m ín ky veřejné zakázky a relevantní podm ín ky smlouvy na realizaci veřejné zakázky
uzavřené mezi zadavatelem a budoucím o bjednatelem. Tyto pod m ínky budou specifikovány v budoucí
smlouvě m ezi budoucím objednatelem a budoucím poddodavatelem.

3.

4.

Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této smlouvy a z navazující budoucí smlouvy o dílo
na poddodavatelské práce tak, a by nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením
splatnosti jednotlivých peněž n ích závazků.
Budoucí poddodavatel se zavazuje v rámci veřejné zakázky odpovídat společně a nerozdílně s b udoucím
objednatelem.

v.

Souči n nost a vzájemná kom u n ikace smluvních stran
1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné
pl něni svých závazků. Zavazují se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou n ebo mohou
být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Součinnost především zahrnuje:
a) spolupráci při zpracování nabídky;
b) spolupráci při rea lizaci veřejn é zakázky;
c) spolu p ráci při předávání veřejné zakázky zadavateli;
d) spol upráci při uplatňování vad realizované veřejné zakázky zadavatelem;

Vl.

045

Závěrečná ustanovení
1.

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy nezaniká nárok druhé smluvní strany na náhradu
škody v plném rozsahu.

2.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými
právními předpisy souvisejícími.

3.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení a jedno vyhotovení se stane součástí n abídky budoucího objednatele podané v rámci
zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

4.

Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami vždy na jedné listině.

S.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu u zavřely na základě své
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Kladně dne 30.6.2017

V Praze dne 30.6.20 17

Za budoucího obj ednatele:

Za budoucího poddodavatele:

Ing. Tomáš Záruba, ředitel

(

Příloha č. 3
Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti
Centrum pro efektvní dopravu, z.s. se sídlem ná městí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3, I ČO: 228 31 860,
jako poddodavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpracování studie
proveditelnosti - Lanová dráha" (dále jen "veřejná zakázka") zadáva nou zadavatelem Regionální organizátor
pražské integrovan é dopravy, příspěvková organizace se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, I ČO: 604 37 359,
(dále jen "zadavatel"),
tímto čestně prohlašuje, že

spl ňuje podmínky základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadává ní veřejných zakázek (dále
jen 11ZZVZ"), a sice že:
nebyl v zemi svého sídla v posledních

S

letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen

pro trestný čin uvedený v p říloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle p rávního řádu země sídla
dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutár n ího orgán u dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý
člen statutárníh o orgán u této právnické osoby a osoba zastupuj ící tuto právnickou osobu v statutárním
orgán u dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závod u zahraniční právnické osoby, spl ň uje
tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu ; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu české právni cké osoby, spl ň ují tuto podmínku osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a
vedoucí pobočky závodu;
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečen í a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v l i kvidaci, n ebylo proti němu vydáno rozhodn utí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa pod le jiného právního předpisu ani se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země
svého sídla.
c .� h • � ,; " ;;

.;.,

'"íěo "'""rfon,> i nfnrm;�r.P. isou

Centrum pro etektivni aopravu, z.:�o.
Ing. Tomáš Záruba
ředitel

oravdivé.
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Smlouva o zpracování studie proveditelnosti - lanová dráha
Smluvní strany

1.

Regionální or·ganizátor p ražské integrované dopravy, příspěvková organizace

se sídlem Rytířská 40611 O, taré Město, l l O 00 Praha 1
IČO: 6043 7359
DIČ: CZ60437359
zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

pl·íspévková organizace hlavního města Prahy zřízená ke dni I. prosince 1993 usnesením Zastupitelstva
hlavního města Prahy é. 15 ze dne 25. /is10padu I 93; zNzovací listina nově vydána a schválena usnesením
Zastupilelstva hlavního města Prahy č. 401/39 ze dne 16. záN 201 O

(dále jen
2.

"objednatel")

Společnost Egis Rail + PRO CEDOP pro pražskou lanovou dráhu Podbaba Bohnice,

tvořená vedoucím účastníkem
PRO CEDOP s.r.o,

se sídlem Milady Horákové 893, 272 Ol Kladno
IČO: 27 1 74 069
D JČ: CZ 27 1 74 069
zapsána v obchodnim rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Petrem Š legrem, jednatelem
bankovni spojení: Expobank CZ a.s.
č. účtu: 5 1 0380 1 305/4000

a účastníkem
Egis Rail

se sídlem 1 68- 1 70 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06 - Francie,
IČO: 968 502 559
D IČ : FR50 968502559
zapsána v Rej stříku při obchodnim oudu v Lyonu
zastoupena: Olivier Bouvart, výkonný ředitel
za kterou jedná PRO CEDOP .r.o. na základě plné moci, za kterou jedná Ing. Petr Šlegr,
jednatel
bankovní spojení: Natixis Francie
č. účtu: IBAN: FR76 3000 7530 2904 23 1 2 9500 06 1 BIC: NATXFRPP
(dále jen "zhotovitel")
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P reambule

Vzhledem k tomu, že
-

objednatel je veřejným zadavatelem,

-

zhotovitel podal nabídku na veřej nou zakázku malého rozsahu , tudie proveditelnosti
- Lanová dráha", zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách,

-

nabídka zhotovitele byla obj ednatelem vyhodnocena jako nej výhodněj ší,

uzavú·aj í výše specifikované smluvní strany tuto smlouvu o zpracování předmětné studie
proveditelnosti.
I.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy j e závazek zhotovitele zpracovat tudii proveditelnosti v rámci
možnosti realizace projektu výstavby lanové dráhy v úseku Podbaba ZOO Bohnice
s posouzením výhledové odbočky ZOO
Nádraží Holešovice v systému Pražské
integrované dopravy (dále jen studie").
-

-

-

2.

Cílem a účelem studie je vypořádat se zej ména s následuj ícími aspekty a otázkami:
•

•

•

Role dráhy v dopravním systému města - cílové relace, směry, cílové skupiny
cestuj ících, propoj ení s ostatními linkami Pražské integrované dopravy (dále jen
"PID")
Počet a umístění stanic
Přesněj ší umístění a vazby jednotlivých doporučených stanic na ostatní druhy
dopravy a na nový vstup do ZOO

•

Potřebná přepravní kapacita - hodinová, případně okamžitá

•

Potřebná dopravní rychlost

•

Jaké úspory na straně existující či dosud výhledově uvažované MHD lze touto
lanovou dráhou dosáhnout?

•

Pro přepravu j akých zavazadel, popř. živých zvířat, j e třeba řešení uzpůsobit?

•

Jaký typ lanové dráhy j e nt:ivhodněj ší? (Funitel, 3S, oběžný, kyvadlový . . . )

•

•

•

Není-li reálné dopravně optimální řešení, existuje j iné, suboptimální, které nutná
hodnotící kritéria splňuj e?
Je možné dosáhnout odpovídaj ící dopravní nabídky j iným způsobem než lanovou
dráhou?
Za j akých nepříznivých povětrnostních vlivů lze lanovou dráhu provozovat?

3.

Přesná specifikace požadavků na strukturu a výstupy studie j e uvedena v příloze č. 1 .

4.

Podklady pro zpracování studie si zaj istí zhotovitel. Objednatel poskytne v rámci své
působnosti součinnost zhotoviteli při jednání s třetími subjekty a získávání podkladů
a vyj ádření, zejména pak zaj isti poskytnutí modelu přepravních vztahů pro relevantn
území (resp. v:{stupy z tohoto modelu v rozsahu a podrobnosti postačuj ící pro určent
přepravní prognózy) k využití pro práce na této studii.

�
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s.

Navrh o aná řešení a výsledky studie poslouží objednateli j ako podklad pro rozho dnutí
0 re alizaci projektu (především real izovatelnost z hlediska finanční náročnost i projektu),
jako podklad pro zahrnutí do územně plánovací dokumentace a také pro vytvoření
koncepčního i·ešení dopravní obslužnosti dotčeného území.

ti

e

II.
Zvláštní práva a povinnosti smluvních stran

1.

Objednatel i zhotovitel jsou povinni si navzájem poskytovat nezbytnou součinnost.

2.

Zhotovitel je mimo j iné dále povinen
a) poskytovat své služby podle této smlouvy ve stanoveném rozsahu, termínu a kvalitě,
b) jmenovat odpovědnou osobu zhotovitele, se kterou bude objednatel komunikovat
(čl. V),
c) na požádání informovat objednatele o aktuálním
a o zjištěních která zhotovitel doposud učinil,

stavu

zpracování

studie

d) při plněni povim1ostí vyplývaj ících z této smlouvy postupovat řádně samostatně
podle svých nej lepších znalostí a schopností a s vynalozením veškeré potřebné
odborné péče přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy obj ednatele,
e) řídit se při plnění této smlouvy příslušnými právnimi i j inými předpisy zejména
zákonem č. 1 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu
a technickými normami,
t) řídit se při plnění této smlouvy odťtvodněnými pokyny objednatele, které mu budou
zadávány v průběhu plnění této smlouvy s tím, že je povinen neprodleně upozomit
objednat le na nevhodnou povallU těchto pokynů j inak odpovídá za škodu
neupozorněním vzniklou
g) zctiistit pro plnen[ této smlouvy odborně způsobilý realizační tým v dostatečném
rozsahu; aktivním členem realizačního týmu musí být po celou dobu plnění smlouvy
též
1.

2.

osoba které byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1 992 Sb. o výkonu
povolání autorizovaných arcbitektťt a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd�jších předpisů (dále jen
,zákon o a u to rizaci") v oboru dopravní stavby,
osoba, které byla udělena autorizace podle zákona o autorizaci v oboru
technologická zařízeni staveb,

přičemž j e možné, aby odbornost podle bodť1 1 a 2 zaj išťovala jedna a tatáž o oba,
pokud disponuje autorizacemi v příslušných oborech· tento č len (resp. členové)
realizačniho týmu odpovídá za odbornou úroveň těch částí studje které maj í vztah
k příslušným požadovaným autorizacím,
h) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se v souvislosti s plněním této
smlouvy dozvi a to bez ohledu na to jakým způsobem tyto informace získal·
zhotovitel je zároveií povinen zaj istit aby tuto povinnost dodržovala i jakákoliv třetí
osoba kterou zhotovitel pro plněni svých úkolť1 plynoucích z této smlouvy přímo či
nepřímo použije· způsobí-Li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy obj ednateli
újmu v důsledku úniku informací bude povinen tuto új mu nahradit.
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3.

Objednatel je mimo jiné dále povinen
a) j menovat odpovědnou osobu objednatele, se kterou bude zhotovitel komunikovat
(čl. V),
b) převzít od zhotovitele výstupy předvídané touto sml ouvou,
c) poskytovat zhotoviteli odměnu v souladu s touto smlouvou.

4.

Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z právních předpisů nebo j iných
ujednání této smlouvy tímto nej sou dotčena.
III.
Termín a místo plnění

1.

Zhotovitel je povinen splnit předmět této smlouvy podle následuj ícího harmonogramu:
a) odevzdání kapitol 1 , 2, 4 a 5 studie k připomínkám objednateli do 4 měsíců
od uzavření této smlouvy,
b) zapracování připomínek obj ednatele dle písm. a) a předání takto aktualizované
pracovní verze studie objednateli do 2 měsíců od sdělení těchto připomínek
zhotoviteli,
c) dopracování a předání konečné verze studie do 3 měsíců od ukončení procesu podle
písm. b).

2.

O řádném splnění jednotlivých částí díla dle odstavce 1 písm. a) až c) bude smluvními
stranami pokaždé sepsán předávací protokol.

3.

Místem plnění j e sídlo obj ednatele.
IV.

Odměna a způsob její úhrady

1.

Za poskytování služeb dle této smlouvy náleží zhotoviteli odměna v celkové vys1
1 497 000 Kč (slovy: j eden milion čtyři sta devadesát sedm tisíc korun českých). Odměna
bude uhrazena postupně podle následuj ícího harmonogramu:
a) 3 0 % po splnění části díla dle čl. III odst. 1 písm. a) (odevzdání kapitol 1 , 2, 4 a 5
studie),
b) 4 0 % po splnění části díla dle čL I I I odst. 1 pism. b) (zapracování pi'ipomínek
obj ednatele),
c) 3 0 % po splnění části díla dle čl. III odst. 1 písm. c) (dopracování a předání konečné
verze studie).

2.

Odměna uvedená v odstavci 1 představuje konečnou a nepřekročitelnou cenu za služby
poskytnuté zhotovitelem a j sou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele souvisej ící
s realizací této smlouvy (např. náklady na technické vybavení užívané zhotovitelem,
mzdy, pojištění, služby elektronické komunikace, přepravné, poštovné, ztrátový čas
apod.). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že nad rámec odměny sjednané
v tomto článku nemá zhotovitel vůči objednateli za plnění této smlouvy právo na žádnou
další náhradu, kompenzaci nebo j iné plnění.

3.

Odměna za služby bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel
vystaví fakturu na příslušnou částku v souladu s touto smlouvou vždy do 1 5 dnů
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od podpisu předávacího protokolu na příslušnou část díla dle čl. III odst. 1 písm. a), b)
nebo c).

4.

5.
6.

Je-li zhotovitel plátcem dane z přidané hodnoty bude k odměně uvedené v odstavci
1 (resp. ke každé z j ej ích samo tatně fakturovaných částí) připočtena a óbjednatelem
uhrazen� též pří l ušná daň z přidané hodnoty pod le příslušných právních předpisů
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Splatnost faktury č i ní 30 dnů od jej ího doručení objednateli. Povinnost zaplatit
fakttu·ovanou částku je splněna dnem odepsání této částky z účtu objednatele.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů a je-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, musi obsahovat též všechny
náležitosti dailového dokladu. Nebude-li fakttu·a tyto náležitosti obsahovat, je obj ednatel
oprávněn takovou fakturu do dne j ej í splatnosti vrátit zhotoviteli a zhotovitel je povinen
fakturu opravit nebo vystavit novou· dorucením opravené nebo nové faktury začne
objednateli běžet nová l hůta splatnosti, která musí opět činit 30 dnů. Postup podle
předcházej ící věty je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím souvisej íci
vrácení faktury v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně objednatele prodlení
s plněním dluhu.
v.

i�i�����������riiiiiili , e-mail:

Zástupci smluvních stran pro věcná jednání

1.

věcná j ednání ob'j e dnatele :
tel . : 1

i

2.

Zástupce pro věcná j ednání zhotovitele: Ing. Petr Š legr, e-mail: slegr@cedop.eu, tel .:
777 573 975

3.

Údaje o odpovědném zástupci může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. Tato
změna je vůči druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po dni, kdy j í byla
změna prokazatelně oznámena.
VI.
Vlastnická práva a licenční ujednání

1.

Vlastnické právo k j akémukoliv výstupu plnění této smlouvy nebo j eho části přechází ze
zhotovitele na obj ednatele okamžikem předání a převzetí tohoto výstupu či j eho dílčí
části.

2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že při práci na předmětu této smlouvy nebudou
porušována práva duševního vlastnictví třetích osob a že nej sou známy třetí osoby které
by mohly oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vl'1či zhotoviteli či objednateli.

3.

Smluvní strany j sou si vědomy že výsledky (výstupy) činnosti zhotovitele podle této
smlouvy podléhají autorskoprávní ochraně. Zhotovitel proto tímto objednateli uděluje
výlu·adní nevypověditelnou a časově místně a věcně neomezenou licenci k využití všech
výsledků (výstupů) činnosti zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel j e tak zejména
oprávněn přísl ušné výsledky (výstupy) čhmosti zhotovitele nebo jejich jakoukoliv část
libovol ným způsobem dále zpracovávat, upravovat šířit připojit k j inému dílu či jinak
využívat. Pro vyloučeni pochybností smluvnf strany uvádějí, že objednatel bude kromě
jiného oprávněn předat jakékoliv výstupy činnosti zhotovitele podl e této smlouvy
libovolnému třetímu subj ektu k dalšímu zpracování a využití .
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4.

Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuj e a nebude
zasahovat do práv j iných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví, a to pro jakékoliv využití tohoto předmětu plnění v České republice
i v zahraničí. Zhotovitel je tak zejména povinen zaj istit, aby sám disponoval dostatečnými
právy k právům z duševního vlastnictví skutečných autorů-fyzických osob, zaměstnanců,
subdodavatelů či j iných osob, které k plnění této smlouvy využije.

5.

Odměna za poskytnutí licence podle tohoto článku je zahrnuta v odměně podle čl. IV.

6.

Objednatel není povinen licenci využít; v takovém případě licence nezaniká.
VII.
Smluvní pokuty a sankce

1.

V případě prodlení s předáním jakéhokoliv výstupu podle této smlouvy nebo v případě
prodlení s uspokojením nároků objednatele při uplatnění práv z vadného plnění
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy:
dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení. Případný nárok obj ednatele
na náhradu škody není úhradou smluvní pokuty dotčen ani nij ak omezen.

2.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v této smlouvě je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 00 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)
za každé jednotlivé porušení. Případný nárok objednatele na náhradu škody není úhradou
smluvní pokuty dotčen ani nij ak omezen.

3.

V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli pouze úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy s tím,
že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody zhotovitele.
VIII.
Závěrečná ujednání

1.

Tuto smlouvu j e možno měnit pouze písemnou formou na základě vzestupně číslovaných
dodatků.

2.

Uveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340/20 1 5 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozděj ších předpisů, zaj istí objednatel. Objednatel je oprávněn takto
uveřejnit smlouvu v plném znění.

3 . Nedílnou součástí této smlouvy je též její příloha:
a) příloha č. 1

-

Specifikace požadavků na strukturu a výstupy studie

4.

Tato smlouva j e sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.

5.

Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této smlouvy
nezpůsobuje nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost j ej ích ostatních ujednání.
Smluvní strany j sou povinny formou písemného dodatku k této smlouvě takovéto nicotné,
neplatné nebo nevymahatelné ujednání nahradit neprodleně ujednáním, j ež je platné,
vymahatelné a zachovává účel sledovaný nahrazovaným nicotným, neplatným nebo
nevymahatelným ujednáním.

6.

Smluvní strany se s touto smlouvou řádně seznámily a j ej ímu obsahu rozumí; smlouva
určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a není uzavírána
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v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují
své podpisy.

V Praze dne . . . . . . . . . . . . . . .

PRO C E DUY

Regionální o rganizátor pražské

§fť.o.

Ing Petr Š)égr
jedn fel

integrované dopravy, příspěvková

.

o rganizace

Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel

j

IS� -

PRO CEDOP s.r.o., n základě plné moci

� r Šlegr
yanatel

Ing
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Příloha č. 1

-

Specifikace požadavků na strukturu a výstupy studie

Struktura studie:

1)

bude obsahovat shrnutí základního záměru vybudování lanové dráhy
v systému PID a shrnutí a bližší popis výchozí situace a podkladů) se kterými bude
zhotovitel pracovat.

2)

- bude obsahovat analýzu stávající dopravní nabídky
v dotčených přepravních relacích jej í předpokládané změny při real izaci projektu,
předpokládaný stav okolní infrastruktury která by byla realizací projektu dotčena.

3)

bude obsahovat především
modelaci předpokládané velikosti přepravních proudů srovnávací analýzu časové
náročnosti pro cestuj ící při realizaci a nereal izaci projektu analýzu dopadů na změnu
podílu PID na přepravní práci (zej ména omezení zátěže lAD ve vybraných směrech).

4)

Kapitola Návrh techn ických a technologických variant řešení
bude obsahovat
návrhy či varianty technických řešení realizace projektu s důrazem na posouzeni vlivů na
životní prostředí. Při návrhu technického a technologického řešení musí být bráno v potaz
též územní plánováni v dotčených oblastech, dopady realizace řešeni na dotčené sítě
(např. energetické). Zpracování harmonogramu prací spojených s realizací navrhovaných
technických řešení.

5)

Kapitola Úvod

-

Kapitola Analýza výchozího stavu

Kapitola Analýza přepravní poptávky v osobní dopravě -

-

Kapitola Návrb administrativně-organizačního řešení - bude obsahovat návrh řešení
realizace projektu a jeho následného provozu, včetně návaznosti na plánované nebo již
existující projekty které by na real izaci projektu mohli mit v budoucnu vliv. Zaj ištění
stanovisek popř. doporučeni dotčených městských částí (Praha 6, Praha 8 a Praha-Troja)
a Zoologické zahrady hl. m. Prahy ke zvažovaným řešením projektu.

6)

Kapitola Ekonomické hodnocení
bude obsahovat analýzu finančního rámce
náročnosti realizace projektu (případně variantního řešení) v
střednědobém
a dlouhodobém výhledu. Zhotovitel též zpracuje CBA analýzu, při zpracování analýzy
bude přihlízet též k nákladtun, které vzniknou výkupem pozemků dotečených real izací
projektu, nákladům spoj ených s věcnými břemeny a dalšim nákladům plynoucích
z maj etkoprávních vztahů vázaj ících se k lokalitám dotčeným realizací projektu.

7)

součástí této kapitoly bude srovnávací analýza přínosů a nákladů
navrhovaných variant řešení a pasportizace území. Navrhovaná řešení a výsledky
srovnávací analýzy budou projednány se všemi dotčenými subjekty a připomínkovány.
Tyto připomínky budou následně vypořádány a bude vypracován seznam s uvedením
všech připomínek a jej ich vypořádáním.

-

Kapitola Závěr

-

Součástí každé kapitoly bude závěrečné shrnutí a doporučení pro realizaci projektu.

Výstupy studie:

1 ) Textová zpráva
2) Analytická část - reference z j iných měst, včetně fotografií

3 ) Přehledná situace v měřítku 1 : 1 0 000 se zobrazením širších vztahů, popř. variant
řešení

4) Situace návrhu umístění stanic a nosných/tlačných podpěr v měřítku 1 :2000

5) Podklad pro zanesení návrhu do územně plánovací dokumentace
6) Prognóza přepravních vztahů - popis užití, grafické přílohy
7) Tabulka CBA
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PROHLÁŠEN Í O POČTU ČÍSLOVANÝCH LISTŮ A O CELKOVÉM POČTU LISTŮ

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že
předložená nabídka obsahuje

.?.Z
V:

číslovaných listů a celke

rrJ.::?.list ů .

Kladně

30.6.2017

Dne:

J méno

j

lng etr Šlegr, v plné m oci
;
11.

_L

Podpis

I

I

85
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