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SMLOUVA O SDRUŽENÍ KOPIE

SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách

l Článek I.
Účastníci smlouvy

b

1. V - TRADE, s.r.o.
se sÍdlem: FrancQuzská 30, Brno, 602 00
IČO: 25564188 '
DIČ: CZ25564188
jednajÍcÍ: Antonin VÍtek

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 33971

2. C D V služby, s.r.o.
se sÍdlem: Radlická3185/1c, Praha 5
IČO: 49356445
DIČ: CZ49356445
jednajÍcÍ: Tomáš Pfortner

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 19837

Článek II.
Účel smlouvy
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ÚČastnici smlouvy uvedení v Článku I. jako dodavatelé podávají společnou nabídku na
získáni veřejné zakázky pod názvem ,,Úklid stanic metra" (zadavatel: Dopravní
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sÍdlem Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
Praha 9, IČ: 00005886, číslo evidenČní 60018091) v rámci Otevřeného zadávacího
řIzeni podle zákona. Č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, formou
Nadlimitní veřejné zakázky s lhŮtou pro podání nabídek do 7.7.2008 (dále také jen
,,Veřejná zakázka").

Článek III. ·
Prohlášení smluvních stran

.
V souvislosti s podáním společné nabídky na Veřejnou zakázku se smluvní strany
dohodly a zároveň činí vůČi zadavateli, Dopravnímu podniku hl,m, Praha, akciové
společnosti, toto prohlášení:

Smluvní strany prohlašujI, Že budou vůči zadavateli Veřejné zakázky a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahŮ vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i
po dobu trvání jiných závazkŮ vyp|ývzjÍcÍch z veřejné zakázky.
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Článek IV.
Vedoucí dodavatel

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s veřejnou zakázkou a jejím plněním bude
vedoucí dodavatel společnost C D V služby ,s.r.o.. Tímto zbylý účastník této
smlouvy společnost V - trade, s.r.o. zplnomocňuje společnost C D V služby, s.r.o.
ke všem jednáním a úkonŮm jménem a za společnost V - TRADE, s.r.o. ve vŠech
záležitostech týkajících se zadávacího řízení k zadání Veřejné zakázky, uzavření
smlouvy o realizaci veřejné zakázky se zadavatelem a jejího plnění.
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Článek V.
Rozdělení jednotlivých části Veřejné zakázky mezi účastníky

Q
1. Místo plněni vychází ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky ,,Úklid stanic metra",

která je oběma smluvním stranám známa.

2. Společnost C D V služby, s.r.o, se zavazuje k provádění komplexního úklidu stanic
metra v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky ,,Úklid stanic metra"
vyjma Činnosti uvedených v bodě 3. článku V. této smlouvy, a to za podmínek a
v časech daných veřejnou zakázkou.

3. Společnost V - TRADE s.r.o. se zavazuje k provádění předmětu plnění veřejné
zakázky ,,Úklid stanic metra" dle bodu b) Článku 3.1. zadávací dokumentace
(odborné odstraňování graffiti ve stanicích metra), a to za podmínek a v časech
daných Veřejnou zakázkou.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech. Každý účastník obdrží jedno
vyhotoveni a dvě jsou určena pro Zadavatele. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze
písemnými dodatky, potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran,

V Praze dne 30.6.2008

Za C D V služby, s.r.o Za v - t pe, s.r.o.
I

Tomá" fortner AntoMn VÍtek
jedn el společnosti ' dna_e1 společnosti
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