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Krajský úřad
Číslo centrálního zadavatele:
Číslo pověřujícího zadavatele:
SMLOUVA
o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Centrální zadavatel
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
číslo účtu
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
: 70892156
: CZ70892156
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
: 882733379/0800
: Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
Krajského úřadu Ústeckého kraje
: 475 657 301 / 475 200 245
: jelinek.j@kr-ustecky.cz

a
Pověřující zadavatel
účastníci smlouvy na straně pověřujícího zadavatele jsou uvedeni v příloze č. 1 této
smlouvy se specifikací v níže uvedeném rozsahu:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU.

I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností centrálního zadavatele
a pověřujících zadavatelů v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na
dodávku a implementaci informačního systému Digitální technické mapy včetně
příslušenství a zajištění služeb jeho technické podpory a rozvoje.
2. Účelem této smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který bude provádět centralizované zadávání výše uvedené zakázky postupem dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i úprava postupu
při centralizovaném zadávání veřejné zakázky.
II.
Práva a povinnosti smluvních stran při centralizovaném zadávání
1. Smluvní strany se dohodly, že Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem, bude ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ plnit funkci centrálního zadavatele
veřejné zakázky uvedené v článku I. této smlouvy. Centrální zadavatel uskuteční zadávací řízení, v rámci něhož pověřující zadavatelé pořizují příslušné plnění. Centrální
zadavatel v rámci centralizovaného zadávání pořizuje v souladu s ust. § 9 odst. 6 ZZVZ
plnění i pro sebe. Centrální zadavatel bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle ZZVZ, případně i podle svých vnitřních předpisů upravujících oblast zadávání
veřejných zakázek a podle pravidel Operačního programu podnikání a inovace (dále jen
,,OP PIK“) pro dotační titul pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) s názvem „Vznik
a rozvoj digitálních technických map krajů“.
2. Centrální zadavatel bere na vědomí, že pověřující zadavatelé pořizují plnění, které je
součástí veřejné zakázky dle článku I. této smlouvy, jako plnění kofinancované v rámci
OP PIK, dotačního titulu pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) s názvem „Vznik a
rozvoj digitálních technických map krajů“. Za účelem plnění podmínek kofinancování určeného uvedeným dotačním titulem se centrální zadavatel zavazuje pověřujícím
zadavatelům poskytnout veškerou nezbytnou součinnost v přiměřeném rozsahu související zejména s dokládáním postupu zadavatele při realizaci veřejné zakázky dle článku I.
této smlouvy orgánům provádějících kontrolu a dohled nad kofinancováním v rámci uvedeného dotačního titulu. Dále je centrální zadavatel povinen v rámci plnění této smlouvy
vést spis veřejné zakázky dle článku I. této smlouvy v takovém rozsahu a podobě, která
umožní jeho předání pověřujícím zadavatelům a to nejméně
•
•
•

v podobě finalizovaných zadávacích podmínek připravených k vyhlášení veřejné zakázky,
v podobě kopie, případně ověřené kopie kompletního spisu o postupu zadavatele
v zadávacím řízení v okamžiku před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem
a v podobě kopie, případně ověřené kopie kompletního spisu o VZ k okamžiku učinění všech povinných úkonů dle ZZVZ po zadání veřejné zakázky.

3. Zadavatelem, který je pověřen vystupovat za pověřující zadavatele navenek vůči třetím
osobám, je centrální zadavatel. Pověřující zadavatelé se touto smlouvou dále zavazují
poskytnout centrálnímu zadavateli svoji součinnost s uzavíráním smluv na plnění veřejné
zakázky a tyto smlouvy uzavřít.
4. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že zadavatelskou činnost ve smyslu
ZZVZ vykonává centrální zadavatel, který odpovídá za zákonný průběh zadávacích
řízení a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona. Centrální zadavatel je povinen postupovat v souladu se zájmy pověřujících zadavatelů, i se zájmy
svými, jakož i s odbornou péčí a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními
předpisy. Zadávací dokumentaci pro předmětné veřejné zakázky bude centrální za-
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davatel s pověřujícím zadavatelem předem konzultovat, pověřující zadavatel má právo vznést svoje připomínky ke stanoveným zadávacím podmínkám. O způsobu
vypořádání těchto připomínek rozhoduje centrální zadavatel.
5. Pověřující zadavatel se zavazuje poskytovat centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou
součinnost při provádění zadávacího řízení a zadávání samotné veřejné zakázky.
6. Pověřující zadavatel je povinen zejména:
a) informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv
na průběh zadávacích řízení a jejich zákonnost,
b) ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit veškeré skutečnosti, které si centrální zadavatel vyžádal, a jsou nezbytné k zajištění zadávacího řízení,
c) akceptovat sjednané obchodní podmínky stanovené centrálním zadavatelem
v zadávacích podmínkách.
III.
Odpovědnost za zadání veřejné zakázky
Okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy přechází odpovědnost za zákonnost provedeného
zadávacího řízení na centrálního zadavatele. Ten se může své odpovědnosti zprostit pouze
v případě, kdy prokáže, že k porušení zákona při zadávání veřejné zakázky v rámci centralizovaného zadávání došlo na základě jednání nebo opomenutí některého z pověřujících
zadavatelů. Takovým jednáním může být zejména nedostatek informací či součinnosti ze
strany pověřujícího zadavatele v rozporu s touto smlouvou.
IV.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do doby
dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby ukončení zadávacího řízení.
V.
Náklady řízení
Veškeré náklady spojené s realizací zadávacího řízení formou centralizovaného zadávání veřejné zakázky dle článku I. této smlouvy ponese centrální zadavatel. Samotná
smlouva se uzavírá jako bezúplatná, centrálnímu zadavateli za činnost nepřísluší odměna.
VI.
Sankční ujednání
V případě, že pověřující zadavatel zhatí zadání veřejné zakázky, ke které je uzavírána tato smlouva o centrálním zadávání, zavazuje se tento pověřující zadavatel uhradit
veškerou škodu a účelně vynaložené náklady spojené s nezadáním takové veřejné zakázky centrálnímu zadavateli.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran.
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2. Smluvní strany prohlašují, že za účelem úpravy jejich dalších práv a povinností při průběhu plnění veřejné zakázky na dodávku a implementaci informačního systému Digitální
technické mapy včetně příslušenství a zajištění služeb jeho technické podpory a rozvoje
bude uzavřena separátní smlouva, která stanoví zejména pravidla a podmínky součinnosti
smluvních stran a společného projektového řízení za účelem implementace a provozu informačního systému Digitální technické mapy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou listinných vyhotoveních s platností originálu, kdy
jedno vyhotovení obdrží centrální zadavatel a druhé vyhotovení pověřující zadavatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Centrální zadavatel vyrozumí pověřující zadavatele o dni, kdy smlouva nabyla platnosti a účinnosti.
5. Centrální zadavatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. XXX ze dne XXXX.
6. Pověřující zadavatelé potvrzují, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto:

usnesením Rady/Zastupitelstva xxxx kraje č. ..................... ze dne ……….
usnesením Rady/Zastupitelstva xxxx kraje č. ..................... ze dne ……….
usnesením Rady/Zastupitelstva xxxx kraje č. ..................... ze dne ……….
7. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
V Ústí nad Labem dne

Místo, datum a podpis pověřujícího
zadavatele - viz. příloha č. 1

……………………………………………
centrální zadavatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1

Příloha č. 1

Smlouvy o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání
Označení pověřujícího zadavatele
Název
Sídlo
Zastoupený
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
IČ
DIČ
Bank. spojení

:
:
:
:
:
:
:
:
číslo účtu :

Specifikace předmětu pověření k centrálnímu zadávání:
 dodávka a implementace informačního systému Digitální technické mapy včetně
příslušenství a zajištění služeb jeho technické podpory a rozvoje
Pověřující zadavatel souhlasí s ujednáním smlouvy, jíž je tato příloha nedílnou součástí.
V Pardubicích dne …………..2020

……………………………..
podpis statutárního zástupce
pověřujícího zadavatele

