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SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ 

(dále též jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými 
jsou:

1.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace
Organizace zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v odd. 
Pr, vložce č.162
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: technický náměstek

v technických záležitostech oprávněn jednat: ^^^^^^^^^technický náměstek 
Adresa: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

tel.: 
e-mail:
ID DS:
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

(dále jen „účastník č. 1“)

a

2.

Obec Morašice

se sídlem: Morašice 59, 535 01 Přelouč

zastoupený: Mgr. Andreou Faltysovou, DiS, MBA, starostkou

místosta rosta

místostarosta

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

v technických záležitostech oprávněn jednati

Adresa:
tel./fax:
e-mail:
ID DS:
IČO:

(dále jen „účastník č. 2“)

Morašice 59, 535 01 Přelouč

ud5rxb
00580678
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I.

Účel smlouvy

1. Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 ZZVZ, se touto 
smlouvou sdružují podle § 7 odst. 1 ZZVZ do sdružení zadavatelů (dále jen „sdružení 
zadavatelů“) za účelem společného zadávání veřejné zakázky s názvem „Morašice - 
III/3389 - průtah obcí“. Cílem zadávacího řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na 
zhotovení stavby včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných 
dále v této smlouvě.

2. K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují 
vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou a příslušnými 
právními předpisy.

II.

Specifikace zadávané veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení stavby „Morašice - III/3389 - průtah obcí“.
2. předpokládaná hodnota SÚS Pk (VON, komunikace, VO, výsadba keřů) činí 

10 232 647,39 Kč bez DPH,
předpokládaná hodnota Obec Morašice (chodník a sjezd) činí 129 352,61 Kč bez DPH, 
cena celkem činí 10 362 000,00 Kč bez DPH.

3. Se zhotovitelem stavby budou uzavřeny smlouvy o dílo zvlášť na investice účastníka č. 1, 
a zvlášť pak na investici účastníka č. 2.

4. Každá smluvní strana bude nést a hradit náklady stavby v rozsahu skutečných nákladů 
na provedení stavby dle jednotlivých uzavřených smluv se zhotovitelem stavby.

III.

Jednání za sdružení

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že k administrativnímu jednání a k úkonům 
souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je 
za sdružení zadavatelů podle této smlouvy pověřen jednat:

„účastník č. 1“

Zastoupený ve věcech smluvních, technických a organizačních Ing. Miroslavem Němcem. 

(dále jen „zástupce sdružení")

Zástupce sdružení je dále oprávněn za sdružení zadavatelů právně jednat vůči orgánu 
dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejné zakázce podle této 
smlouvy.



2. Zástupce sdružení nese odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího 
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek; tím však není dotčeno jeho právo na 
náhradu škody vůči účastníkovi smlouvy, který svým zaviněným jednáním porušil 
povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy.

IV.

Povinnosti smluvních stran

1. Zástupce sdružení je povinen zejména:

a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních 
podmínek příslušného smluvního vztahu;

b) zahájit a vést zadávací řízení podle TZSTZ.\
c) veřejná zakázka bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje (E-ZAK), 

adresa portálu https://ezak.suspk.cz/;
d) zajistit uveřejnění vyhlášení;
e) přijímat nabídky dodavatelů;
f) poskytovat dodavatelům případné vysvětlení zadávací dokumentace;
g) v případě nejasností požádat o písemné vysvětlení nabídky;
h) organizovat otevírání nabídek a zajišťovat veškerou administraci s tím spojenou;
i) v případě nutnosti zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ;
j) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele;
k) kdykoliv na požádání předložit účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se

k veřejné zakázce a umožnit zástupci účastníka přístup na profil zadavatele za 
účelem kontroly podaných nabídek, případně dalších úkonů;

l) po zániku sdružení dle této smlouvy předat smluvním stranám protokolárně kopie 
veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru dodavatele.
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2. Smluvní strany jsou povinny zejména:

a) poskytovat zástupci sdružení součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky;
b) po výběru dodavatele uzavřít smlouvy podle čl. VI odst. 2 této smlouvy;
c) uhradit plnění, které se týká jeho části nákladů na provedení stavby.

3. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednaná účastníky sdružení 
formou zaslání připomínek.

4. Připomínky a návrhy budou zaslány v termínu nejpozději do 10 kalendářních dnů po 
zahájení projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze 
smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato 
smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.

https://ezak.suspk.cz/


5. Případné připomínky či návrhy jednotlivých smluvních stran k zadávací dokumentaci je 
zástupce sdružení povinen vypořádat nejpozději do 10 kalendářních dnů po uplynutí 
lhůty pro podání připomínek a návrhů podle odst. 4 tohoto článku a bezodkladně poté o 
způsobu vypořádání připomínky či námitky příslušnou smluvní stranu informovat.

6. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a 
návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci podle odst. 5 tohoto článku předloží 
zástupce sdružení pro informaci všem účastníkům smlouvy kopii konečné verze zadávací 
dokumentace.

V.

Hodnocení nabídek

1. Smluvní strany za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení 
mají právo ustanovit své dva zástupce a jednoho náhradníka do komise, která bude 
provádět posouzení a hodnocení nabídek.

2. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu a místě určeném zástupcem 
sdružení, a to na adrese zástupce sdružení Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice v termínu neprodleně po stanovené lhůtě pro 
odevzdání nabídek, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VI.

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy

1. Na základě vyhodnocení nabídek zástupce sdružení rozhodne o výběru dodavatele, a to 
v souladu se ZZVZ.

2. Po uplynutí lhůty pro podání námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele, případně po 
úplném a pravomocném vypořádání případných námitek proti zadávacím podmínkám, 
proti rozhodnutí o vyloučení nebo proti výběru dodavatele podle ZZVZ budou uzavřeny 
příslušné smlouvy v souladu se zadávací dokumentací.

3. Zástupce sdružení informuje jednotlivé účastníky smlouvy o okamžiku uplynutí lhůty pro 
podání námitek, případně dalších lhůty týkajících se rozhodnutí zadavatele podle 
odstavce 2.

VII.

Způsob komunikace, místo jednání

1. Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma 
komunikace, tj. ve formě e-mailu. V případě potřeby osobního jednání s účastníky této 
smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce 
sdružení, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.
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Vlil.

Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I smlouvy, 
tj. do uzavření smluv podle této smlouvy účastníky smlouvy. Tímto okamžikem sdružení 
zadavatelů podle této smlouvy zaniká.

2. Platnost smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, však nemá 
vliv na případnou odpovědnost zástupce sdružení za jednotlivé úkony v rámci 
zadávacího řízení podle této smlouvy ani na případné uplatnění náhrady škody za 
porušení povinnosti podle ustanovení článku IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy.

IX.

Náklady

1. Veškeré náklady související s výkonem činnosti zadavatele, vynaložené na zadávacích 
řízeních a směřující k zadání veřejných zakázek nese účastník č. 1, nebude-li 
dohodnuto pro konkrétní případ jednotlivého nákladu jinak. O takovém rozhodnutí bude 
učiněn písemný záznam, podepsaný všemi účastníky této smlouvy, který bude osahovat 
zdůvodnění hrazení konkrétního nákladu ze strany příslušného účastníka této smlouvy.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ, v platném znění.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
číselně označených dodatků, ke své platnosti a účinnosti vyžadují podpis všech 
účastníků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý 
účastník obdrží po dvou vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

5. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo dne 30. 03. 2021 usnesením č. 3/4/2021.

V Pardubicích dne:
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PODPISY ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

Ing. Miroslav Němec 
2021.04.01 08:23:35 
+02'00'

účastník č. 1

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

V Morašicích dne: 30. 3. 2021

Mgr. Andrea 
Faltysová, 
Dis., MBA

Digitálně podepsal 
Mgr. Andrea 
Faltysová, Dis., MBA 
Datum: 2021.03.31 
17:18:33 +02'00'

účastník č. 2

Obec Morašice

Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA, starostka


