
Smlouva 0 spoleénosti "Udriba SPS 2020“
uzavfené mezl EPLcond a.s. a EDIKT a.s.

1) EPLcond a.s.
se sidlem: Purkyfiova 2873/19a, 301 00 Plzefi
|Co; 263 46 515
DlC:CZ26346575
zapsané v OR vedeném KS v Plzni, oddil B, vloika 1787
zastoupené: Mgr. Michaelou Hrubou, prokuristou spoleénosti

(déle jen ,,vedouci")

2) EDIKT a.s.
se sldlem: Rudolfovské tr‘. 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
ICO: 251 72 328
DIC: cz25172s2s
zapsané v OR vedeném KS v Ceskych Budéjovicich, oddil B, vloika 904
zastoupené: lng. Pavlem §tind|em, pfedsedou pfedstavenstva

Radimem Bléhou, mistopfedsedou pfedstavenstva
Pavlem Dolanskym, élenem pfedstavenstva
CBCZ group a.s., élenem pfedstavensh/a
pfi vykonu funkce zastupenym lng. Janem Velikovskfim

(déle jen ,,é|en“)

spoleéné déle jen ,,L'1éastnici"

uzavfeli tuto:

SMLOUVU 0 SPOLECNOSTI
I v w I r 1podle § 2716 AZ § 2746 zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakon|ku,

ve znéni pozdéjéich piedpisfl

1) Uéelem této smlouvy je spoleéné éinnost pfi realizaci zakézky uvedené v odst. 2).

2) Uéastnici uzavirajf tuto smlouvu za Uéelem spoleéné |Jz":asti ve vefejné soutéii
na realizaci vefejné zakézky s nézvem: ,,Béiné a havarijni lfudriba objektil ve sprévé OR Plzefi
2020“, vyhlééené zadavatelem vybérového flzenl — Sprévou Zeleznic, stétni organizaci {déle jen
,,zadavateI“) dne 2.7.2020 pod evid.é. 65420169.

3) Smluvni straqy budou pfi provozovéni své éinnosti na zékladé této smlouvy pouéivat nazev
spoleénosti ,,Udriba SP8 2020“ (déle jen ,,SpoIeénost").

4) Uéastnici jsou opravnéni a povinni o véech zaleiitostech rozhodovat spoleéné
a jednomyslné. Rozhodnuti tykajici se éinnosti na zékladé této smlouvy je pfijato, hlasovali-Ii pro
né oba Lifzastnici.

5) Zastupovat Spoleénost vfléi tfetlm osobém a jednat jejlm jménem je oprévnén Aleé Chadima,
pfedseda pfedstavenstva spoleénosti EPLcond a.s., které je timto ktomuto zastupovani
zmocnéna a toto zmocnénf pfijimé.
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Smlouva 0 spoleénosti ,,lJdr2ba SPS 2020"
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6) Uéastnici se dohodli, fie vedoucim liéastnikem na této zakézceje EPLcond a.s. aje zmocnéna:

a. k jednénl se zadavatelem ve véech vécech tykajlcfch se spoleéné nabidky
b. k pocléni a podpisu nabfdky na vvée uvedenou vefejnou zakézku
c. k jednéni a podpisu ve véech vécech tykajicich se provédénl vefejné zakézky

7) Uéastnici se v souladu s ustanovenim § 103 odst. 1 pism. f) zékona 6. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakézkéch, v platném znénl, dohodli, zavazuji se a berou na védomi, Ze budou vtléi vefejnému
zadavateli a jakymkoliv tfetim osobérn zjakychkoliv zévazkil vzniklych v souvislosti s plnénim
pfedmétu vefejné zakézky Ci vznikiych v dfisledku prodleni éi jiného poruéenl smluvnich nebo
jinych povinnostf vsouvislosti splnénim pfedmétu vefejné zakézky zavézéni spoleéné a
nerozdilné, a to po celou dobu plnénf vefejné zakézky i po dobu tnréni jinych zévazktl
vyplvvajicich 2 vefejné zakézky.

8) Uéastnlci berou na védomi, Ze Spoleénost, kterou touto smlouvou zaloiili, neni prévnickou
osobou, a ie nemé zpfisobilost k prévflm a povinnostem.

9) Uéastnici prohlaéuji, fie dostoji rovnéi poiadavku vefejného zadavatele na splnéni kvalifikace a
prokézéni kvalifikaénich pfedpokladtl podle § 82 zékona 6. 134/2016 Sb., 0 vefejnych zakézkéch,
v platném znéni.

10) Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou poéinaje dnem jejlho podpisu obéma ufzastniky.
Uéinnost smlouvy vzniké uzavfenlm této smlouvy a trvé po celou dobu existence prév a zévazkfi
plynouclch z pfedloiené rspoleéné nabidky na provedenf vefejné zakézky uzavfené mezi
Uéastniky a zadavatelem. Uéinnost smlouvy zanikne v pflpadé:

a) ie budou splnény veékeré zévazky Uéastnlkil vtléi zaclavateli vyplyvajici ze spoleéné nabldky
uéastniktn a ze smlouvy na provedeni vefejné zakézky;

b) zruéeni zadévaciho fizeni, a to dnemjeho zruéehi, nebo vyloufienim uéastnlkfl ze zadévaciho
Ffzeni, a to dnem vylouéenl Uéastnikfi;

0) vydéni rozhodnuti zadavatele 0 pfidéleni zakézky svédfzici 0 tom, 2e s fléastniky nebude
uzavfena smlouva 0 dllo na provedeni zakazky, a to dnem nabyti prévni moci tohoto
rozhodnuti.

11)Vedouci L'1c":astnik je povinen sodbornou pééi zajiéfovat kompletni sprévu Spoleénosti
(komunikace se zadavatelem, vystavovéni dafiovych dokladfi, inkaso plateb a jejich distribuce
mezi |.'1r':astnIky této smlouvy, vedeni Cléetnictvl atd.).

12) Z celkového objemu praci dle pfipadné uzavfené smlouvy na provedeni vefejné zakézky budou
Cléastnici provédét na svou vlastni odpovédnost svfij rozsah praci. Rozsah praci na dfle, kten]
budou provédétjednotlivl Uéastnici je sjednén v nésledujfci vvéi:

a) 70% pro vedouclho déastnik Spoleénosti,
b) 30% pro élena Spolefinosti.

13) Kaidy 2 Uéastnikfl ponese néklady a ziské vvnosy z praci, které v rémci vefejné zakézky
provadi. Ostatni néklady vynaloiené na éinnost a majetek ziskany spoleénou éinnosti si
Cléastnici vypofédaji pomérné vzhledem k rozsahu a povaze provédénych praci, nedohodnou-
Ii sejinak.

14) Ve vnitfnim vztahu Ufiastnlkfi je kaidy z uéastnlkfl zavézén provédét sém, na svou odpovédnost
a na své riziko svfij podil dodévek a vykonfl. Pokud budou vflfzi jednomu z Uéastnikfi vzneseny
néroky, které plynou z provédéni praci druhym fléastnikem, je tento druhy Cléastnik povinen tyto
uplatnéné néroky neprodlené uspokojit. Jedné se zejména 0 néroky vyplyvajlcl 2 odpovédnosti
za ékodu, odpovédnosti z prodleni, odpovédnosti za vady, odpovédnosti ze smluvni pokuty
apod.
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Smlouva o spoleénosti ,,Udr!ha SPS 2020"
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15) Kaidv z uéastnlkfl je povinen s néleiitou odbornou pééi jednat ve prospéch zéjmfl této
Spoleénosti a starat se 0 dosaieni ubelu této Spoleénosti. Dale je povinen se zdriet jednéni,
které by ztézovalo nebo znemoifiovalo dosaienl fléelu Spoleénosti nebo by vedlo k poékozenl
druhého llnéastnlka fii zadavatele.

16) Ubastnlk ma povinnost vfiéi vedoucimu Uéastnlku fédné a véas poskytovat veskeré doklady a
informace poiadované zadévaci dokumentacl bi dohodnuté s vedoucim uéastnikem.

17) Uéastnlci jsou povinni navzéjem se iniciativné informovat o prfibéhu plnéni verejné zakézky a
o véech skuteénostech, které mohou mit v souvislostech s vefejnou zakézkou vyznam pro
prévnl nebo hospodéfské postaveni druhého fléastnika.

18) Podrobné pravidla éinnosti a hospodafeni Spoleénosti budou smluvnimi stranami sjednéna
v samostatném dodatku k této smlouvé.

19) Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, priéemi kaidy ma pravnl sflu originélu. Uéastnik
1) obdfii po dvou vyhotovenich, pfiéemi jedno vyhotoveni bude souéésti nabidky kverejné
soutéii; fiéastnik 2) obdrii jedno vyhotoveni této smlouvy.

20) Préva a povinnosti v této smlouvé vvslovné neupravené se ridi ustanovenimi obéanského
zékoniku a ostatnlmi platny/mi prévnimi pfedpisy Ceské republiky.

21) Uéastnici prohlasujl, 2e smlouvu uzavlraji po fédném uvéieni, svobodné, vainé, uréité
a srozumitelné, a na dfikaz toho smlouvu podepisujl.

V Plzni dne 14.7.2020

Za vedouclho: Za Elena:

EPL d -. . .
Purkfigrg/a1aQ: Pavel mg: "8' '

Vellkov301 00 Plzen
DIC: C2263-46575

Mgr. Michaela Hrubé
prokurista spoleénosti
EPLcond a.s.

§tind|

EDIKT a.s.

SK9

Srrana 3 2 3

Smlouva o spoleénosti ,,Udr!ha SPS 2020"
uzavfené mezi EPLcond a.s. a EDIKT a.s.

15) Kaidv z uéastnlkfl je povinen s néleiitou odbornou pééi jednat ve prospéch zéjmfl této
Spoleénosti a starat se 0 dosaieni ubelu této Spoleénosti. Dale je povinen se zdriet jednéni,
které by ztézovalo nebo znemoifiovalo dosaienl fléelu Spoleénosti nebo by vedlo k poékozenl
druhého llnéastnlka fii zadavatele.

16) Ubastnlk ma povinnost vfiéi vedoucimu Uéastnlku fédné a véas poskytovat veskeré doklady a
informace poiadované zadévaci dokumentacl bi dohodnuté s vedoucim uéastnikem.

17) Uéastnlci jsou povinni navzéjem se iniciativné informovat o prfibéhu plnéni verejné zakézky a
o véech skuteénostech, které mohou mit v souvislostech s vefejnou zakézkou vyznam pro
prévnl nebo hospodéfské postaveni druhého fléastnika.

18) Podrobné pravidla éinnosti a hospodafeni Spoleénosti budou smluvnimi stranami sjednéna
v samostatném dodatku k této smlouvé.

19) Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, priéemi kaidy ma pravnl sflu originélu. Uéastnik
1) obdfii po dvou vyhotovenich, pfiéemi jedno vyhotoveni bude souéésti nabidky kverejné
soutéii; fiéastnik 2) obdrii jedno vyhotoveni této smlouvy.

20) Préva a povinnosti v této smlouvé vvslovné neupravené se ridi ustanovenimi obéanského
zékoniku a ostatnlmi platny/mi prévnimi pfedpisy Ceské republiky.

21) Uéastnici prohlasujl, 2e smlouvu uzavlraji po fédném uvéieni, svobodné, vainé, uréité
a srozumitelné, a na dfikaz toho smlouvu podepisujl.

V Plzni dne 14.7.2020

Za vedouclho: Za Elena:

EPL d -. . .
Purkfigrg/a1aQ: Pavel mg: "8' '

Vellkov301 00 Plzen
DIC: C2263-46575

Mgr. Michaela Hrubé
prokurista spoleénosti
EPLcond a.s.

§tind|

EDIKT a.s.

SK9

Srrana 3 2 3



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 990886

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f971bdd7-5349-4854-960d-73d323823003

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.08.2020 11:21:01


		2020-08-03T09:21:03+0000




