
Elektrizace železnic Praha a.s.
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1809
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Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 
140 00, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809, IČO: 
47115921, DIČ: CZ47115921 zastoupená Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. 
Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „Ps+EZ -  SPS DKV a ONJ“

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněm

PROJEKT servis spol. s r.o., se sídlem Praha 9 -  Hloubětín, U  Elektry 830/2b, PSČ 198 00, 
IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 31889, zastoupen Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem,

jakožto Správce nebo Společník 1 nebo Vedoucího společníka společnosti s názvem: „Ps+EZ -  SPS 
DKV a ONJ",

jako zmocněnce

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v  zadávacím řízení na veřejnou zakázku ev. č. 19972/2019- 
SZDC-SSZ-OVZ na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, a výkon autorského 
dozoru při realizaci stavby projektové dokumentace pro společné povolení, a výkon autorského 
dozoru při realizaci stavby:

„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část -  Praha Hostivař -  
Praha hl. n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ“

vyhlášené zadavatelem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nově 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Stavební správa západ na adrese Sokolovská 
278/1955, 190 00 Praha 9

učinil tyto právní úkony:

• podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízem včetně všech dokumentů 
nabídku tvořících a podal ji  zadavateli v  rámci zadávacího řízem na Zakázku,
• zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči zadavateli,
• jednal v  ústním a  písemném styku se zadavatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně 
jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, v  zadávacím 
řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči zadavateli, změn předmětu 
Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u  všech výše uvedeném zadávacím řízení,

tímto zmocňuje

IČO: 47115921 
DIČ: CZ47115921

Tel: ................ .. .. 
Fax......................
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Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 1809

Elektrizace železnic Praha a.s. O '©ses ses
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• přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím 
řízení,
• svolávat zasedání společnosti,
• v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při 
všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, vyjma vlastního podepsání Smlouvy o dílo za 
Společníky,
• po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to 
včetně platebního styku zejména aby přijímal závazky a pokyny pro a za zmocnitele a byl oprávněn 
přijímat platby od zadavatele a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

V Praze dne 6.12.2019

Za zmocnitele:

i w  b Z '  \  - - - - - - .........

Ing, Luděk Valtr Ing. Martin Janovský
předseda představenstva místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

PROJEKT servis spol. s r . o /  
Ing. Martin Koudelka 
jednatel

IČO: 47115921 
DIČ: CZ47J15921

Tel: II 
Fax:B
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 572982

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8cdf22f5-719f-4ec4-afa5-72c8c3f97a1f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2020 09:26:00
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