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V Praze, dne 28.12.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím I Veřejná zakázka malého rozsahu "Zpracování studie proveditelnosti Lanová dráha"

Váženi,
'

společnosti

dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v platném znem, požádal o následující informace
vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování studie proveditelnosti Lanová dráha" zadané Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy,
přispěvkovou organizací, IČ: 604 37 359 (dále jen "veřejná zakázka"), a to konkrétně
formou:
kopie kompletní nabídky podané do veřejné zakázky účastníkem, resp. sdružením
účastníků, jenž je v Oznámeni organizace ROPID o výběru nejvhodnější nabídky ze
dne 04.07.2017 uveden(o) jako "Společnost Egis RaU + PRO CEDOP pro pražskou
lanovou dráhu Podbaba - Bohnice, vedoucí LÍčastník: PRO CEDOP s.r.o., Kladno,
Milady Horákové 893, PSČ 27201, IČ: 27174069"
Ve Vaši odpovědi na výše uvedenou žádost
informaci" ze dne 03.10.2017 jste sdělili, že:

označené

jako "Odkaz na

zveřejněnou

"V souladu s ustanovením§ 6 zákona Vám sdělujeme, že informace, které jsou předmětem
Vaši žádosti, jsou k dispozici způsobem umožňujicim dálkový přistup, a to na internetové
stránce povinného subjektu www.pid.cz v sekci "0 organizad", záložka .,Informace dle
zákona č.
10611999 Sb.",
položka ze
dne 01.09.2017 (https:/ lpid.cz/oorganizad nn[ormace-dle-zakona-c-1061999-sb/ ).
Musím konstatovat, že Vaše organizace jako povinný subjekt neposkytla požadované
informace v návaznosti na výše uvedenou žádost o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, v souladu s
citovaným zákonem.
Na

předmětném

odkaze na internetové stránce www.pid.cz je sice k dispozici
předmětná nabídka podaná do veřejné zakázky výše uvedeným účastníkem, takto
zveřejněná nabídka však není kompletní - v části nabídky označené jako "SEZNAM
VÝZNAMNÝCH SLUŽEB" je podstatná část údajů této části nabídky "přelepena",
zejména údaje z této části nabídky ve sloupcích "Název objednatele služby (obchodní
firma) a kontaktní osoba (jméno, tel.)", "Doba a místo plnění" a "Celkový rozsah

(O kát

plněni

ve finančnim vyjádřeni v Kč bez DPH", kdy tyto údaje tak ne lze z nabídky

vyčíst.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto opětovně žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacim v platném znění, o následující informace vztahující se
k výše uvedené veřejné zakázce, a to konkrétně formou:
nabídky podané do veřejné zakázky účastníkem, resp. sdružením
účastníků, jenž je v Oznámení organizace ROPID o výběru nejvhodnější nabídky ze
dne 04.07.2017 uveden(o) jako "Společnost Egřs RaU + PRO CEDOP pro pražskou
kopie

části

lanovou dráhu Podbaba - Bohnke, vedoucí účastník: PRO CEDOP s.r.o., Kladno,
MUady Horákové 893, PSČ 27201, /Č: 27174069", a to v rozsahu kompletní části
této nabídky označené jako "SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB••. tedy včetně všech
údajů uvedených v této části předmětné nabídky.

Tímto ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v
platném znění žádám o oznámení předpokládané výše úhrady nákladů, mají-li být
účtovány.

Žádám, aby mi předmětné informace byly poskytnuty v elektronické formě a zaslány na emailovou adresu
(popř. do datové schrán

doručovací

adresa - viz. text žádosti

S pozdravem

Přiloha

- kopře plné mod

'

-

•

PLNÁ MOC

tímto

zplnomocňuje

aby jej zastupoval ve všech právních věcech týkajících se veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování studie
proveditelnosti - Lanová dráha" zadavatele Regionální organizátor integrované dopravy, příspěvková
organizace, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČO: 604 37 359, jakož i všem záležitostem s tímto
souvisejícími.
Zmocnitel tak
•
•
•
•
•
•

Zmocněnce zmocňuje

zejména k tomu, aby:

činil

jeho jménem veškeré úkony, včetně úkonů písemných,
podával návrhy a žádosti,
přijímal veškeré doručované písemnosti,
podával řádné i mimořádné opravné prostředky při správních, soudních, či jiných řízeních a vzdával se
jich,
přijímal plnění nároků, jejich přijetí potvrzoval a případně neplněné nároky vymáhal,
uznával uplatněné nároky, případně se nároků vzdával a uzavíral smíry,
jakož i činil veškeré další úkony potřebné či vhodné ve shora uvedené záležitosti.

Zmocněnec

je

oprávněn

si zvolit svého zástupce, takovému však již toto právo

V Praze dne 25. 07. 2017

Zmocnění přijímám:

nepřísluší.

''
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PRAZSKA
INTEORDVANA
DOPRAVA

Vyřizu

Datum: 3. 1O. 2019

Poskytnutí informace
Vážený pane

magistře,

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, se sídlem Rytířská 406/10,
Staré Město, 11 O 00 Praha 1, IČO: 60437359 (dále jen "ROPID"), jako povinný subjekt podle zákona
č. 106/1999 Sb ., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o svobodném
k
") , v návaznosti na rozhodnutí Rady h
3. 9. 201
udil žádost Vašeho klienta
dne 28. 12. 2017, která byla organizaci ROPID
doručena dne 5. 1. 2018 , v níž jste se v zastoupení jmenovaného klienta domáhal v návaznosti na informace
poskytnuté organizací ROPID přípisem ze dne 3. 10. 2017 (odkaz na zveřejněnou informaci týkající se
nabídky vybraného dodavatele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Zpracování studie proveditelnosti - Lanová dráha" zadávanou organizací ROPID jako zadavatelem) ve
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnutí "kompletní části[. . .] nabídky označené jako
" SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB", tedy včetně všech údajů uvedených v této části předmětné nabídky".
Organizace ROPID tímto Vaší shora uvedené žádosti v podstatné části vyhovuje a v příloze zasílá
požadovaný "Seznam významných služeb". Z důvodu ochrany osobních údajů byly anonymizovány
informace týkající se kontaktních fyzických osob a jejich telefonních čísel či e-mailových adres; o tomto
částečném odmítnutí Vaši žádosti se současně vydává samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

Regionální organizátor pražské integrované
dopravy, příspěvková organizace
Ing. et Ing. Petr Tomčik
ředitel
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Příloha :

Seznam významných sluteb

AOPl.d

Reg ionální organizátor pražské integrované dopravy
10, Praha 1, 110 00

Rytířská

E-mail: ropld@ropid cz
Web: www.pid .cz

Tel.: 234 704 511
Fax: 224 229 423
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Lanmdr,ha

vToulouse
Misto Toulouse

2011a
2014

Městská

zástavba.
Celoročnf provoz.

Toulouse,
Francie

Studie

proveditelnosti.
Analýza návrhó
stavby

lilBrest
molropole

Lanové dr6ha

2013 -

v Brestu

2016

Městská

Brest,

Máto Brest

zástavba.
Celoroi!nf provoz.

Francie

oce.YH~
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........ .

29,7 mll. Kl!

Studie
proveditelnosti,
soutě!nl

dokumentace,
kontrola
podrobné
projektové
dokumentace,

ifzenf projektu,
,lzeni výstavby

026

lanová dráha
v Grasse
Smflenct dopravnf
spol~nost

Slll111es

Městská

zástavba.
Celorolnf provoz.
Napojenína

2008

7,344 mll.
Kč

Grasse,

Francie

leleznlční slť

Studie
proveditelnosti

lanov<l dn\ha
v Boulosne-surMer
Městská

zástavba.
CAB (Sdrulenf
A&fomerace města Celoroad provoz.
Boulope-surMer)

2013

1,080mll.
kč

Boulognesur-Mer,
Francie

Napojenfna
železnlčnf sfť

Studie
provedltelnostJ

LetiJtě

Káhira.

Autamatlckj

C.lro Alrport
Company (Letlltt

Káhira)

osobnf
dopravnlk na

2007 - 2012

108 mll. Kč

Káhira,
Egypt

principu
pozemnf lanov~
dn\hy spofujfd 3

letlltnf
termhHya
komerlnl z6ny
Městská

zástavba.
Celoromf provoz.
Studie
proveditelnosti,
DÚR vybraných
částí, soutěžnf

dokumentace,
kontrola
podrobné
projektové
dokumentace,
rrzenf projektu,
řízeni

J
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DELTAVILLE

Lanovka v
Bapolet (Resion
Paffl)

20072008

2,025 mil.
kč

Region
Městská

Pařfž,

zástavba.
Celoročnl provoz.

Francie

Studie
proveditelnosti

DELTAVILU

Lanovka v
Bapolet (Reslon

20082010

2,457mil.
Kč

PaPil)
Městská

zástavba.
Celorofnl provoz.

Region
Paffl,
Francie

Návrh stavby studie
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DODEJKA
~J

Ceskápotta

Adresát zásilky:

»ll lol
11-061 (03-13)

lil

....... -.

Poštovní zásilka/poštovní poukázka byla uložena dne .... .......... ....... ...... ............... ... ............................ 20 ..... .
Podepsahý prohlašuje, že:

8

poštovní zásilka uvedená na
peněžní částka

přední straně

poukázaná poštovní poukázkou uvedenou na

přední straně

Jr /O

byla dodána/vyplacena dne .. .. .. .... ......... .. .. ................. .
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