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OťGSS I 1: 

Žádost o poskytnutí informace 

Regionální organizátor pražské integrované 

dopravy, příspěvková organizace 

ROPID 

Rytířská 10 

110 00 Praha 1 

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

Žadatel: 
Identifikační číslo: 
Sídlo: 
Adresa bydliště: 
Adresa místa trvalého pobytu: 
Datum narození: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky 

Žádám Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) o informace 
k smlouvě Zpracování studie proveditelnosti -lanová dráha, uvedené v Registru smluv pod 
ID smlouvy:2507854, datum uzavření: 25.07.2017. 

Ve smlouvě je v článku 111. Termín a místo plnění v odstavci 1 pod písmenem a) uvedeno, že 
zhotovitel je povinen do 4 měsíců od uzavření smlouvy odevzdat kapitoly 1, 2, 4 a 5 studie 
k připomínkám objednateli. Žádám vás o informaci, zda a v jakém termínu bylo toto plnění 
předloženo. Dále žádám o informaci, zda bylo dílo převzato bez výhrad. Pokud bylo převzato 
s výhradami, žádám o výčet těchto výhrad. 
Dále se v článku IV. Odměna a způsob její úhrady pod číslem 1 písmenem a) uvádí, že 
zhotoviteli náleží 30% odměny po splnění části díla dle čl. 111 odst. 1 písmene a). Žádám 
o informaci, zda proběhla fakturace a v jaké výši. 

Způsob poskytnutí informace: 
Prosím o zaslání do datové schránky ID: nebo na výše uvedený e-mail. 

S pozdravem 



From: ROPID SEK  
Sent: Wednesday, January 03, 2018 11:51 AM 
To: ●●●●●● 
Subject: Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 20.12.2017 
Importance: High 

 

Vážená paní ●●●●●●, 

 

k Vaší žádosti ze dne 14. 12. 2017 (naší organizaci doručena dne 20. 12. 2017), ve které žádáte o 
poskytnutí informací týkajících se plnění smlouvy uveřejněné v registru smluv pod ID 2507854, Vám 
sdělujeme následující. 

 

Kapitoly 1,2,4 a 5 byly předloženy 25. 11. 2017 k připomínkám naší organizaci jakožto objednateli. 
Připomínkové řízení potrvá do poloviny ledna 2018, kdy budou předmětné kapitoly vráceny zpět 
zhotoviteli k dopracování. Dosavadní připomínky jsou standardní a lze je jednoduše vypořádat. 

 

Pokud jde o průběžnou fakturaci, sdělujeme, že fakturace proběhla a v příloze Vám zasíláme kopii 
vystavené faktury. 

 

 

S pozdravem 

 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1 

 

           



@: egis -

POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ DÍLA 

Objednatel: 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace 

se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel: 

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, Česká republika 

a účastníkem 

Egis Rail 

se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06- Francie, 

Předmět předmětu předání: 

Potvrzujeme předání a převzetí části díla "Studie proveditelnosti Janové dráhy Bohnice- Pod baba", dle 

článku 111, odst. 1, písm. a) smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem -kapitoly 1, 2, 4 a 5. 

V Praze dne 25.11.2017 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

1 /1 



Daňový doklad číslo (variabilní symbol) : 

Objednávka č.: smlouva ze dne 25.7.2017 

Dodavatel: 

PRO CEDOP s.r.o. 
Milady Horákové 893 
272 01 Kladno 
IČ: 271 74 069 
DIČ: CZ 271 74 069 

bankovní spojení: Expobank CZ a.s. 

č. účtu: 510380130514000 

Datum vystavení : 
Datum splatnosti : 
Datum us k d utečnění z an. plnění : 

Název produktu 

Fakturujeme Vám za část díla "Studie 

proveditelnosti lanové dráhy Bohnice-

Podbaba", dle článku 111, odst. 1, písm. a) 

6.12.2017 

6.1.2018 
6.12.2017 

Množství M.J 
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smlouvy-- kapitoly 1, 2, 4 a 5 1' 
--- - --· - I 
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2017110 

I 
Cena za jednotku I 

' 
I 

449100.00 ' 

Faktura 

-' 

�J 
Odběratel: 

Regionální organizátor pražské integrované 
dopravy, příspěvková organizace 
Rytířská 1 O 
Praha 1 

IČ: 
DIČ 

60437359 

CZ60437359 

Konst. symbol: 
Forma úhrady : 

Sazba Celkem bez i 
DPH DPH I 
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21% 449100.00 
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.. . Pnloha. kop1e predavac1ho protokolu ze dne 25.11.2017 

Sazba DPH 

0% 
15% 
21% 

Celkem 
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Základ 
DPH Cena s daní 

daně 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

449100.00 94311.00 543411.00 
449100.00 94311.00 543411.00 

Celkem k úhradě 543411.00 Kč 

Vystavil: 




