ŽDÉQÍMÍBÍE
Smlouva č. E 331-4/2019
o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Smluvní strany :
Městská část Praha-Libuš

Se sídlem:
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupené: Mgr. Jiří Koubek, starosta

IČ:

00231142

(déle jen účastník smlouvy a centrální zadavatel)
a

Základní škola Meteorologická
Se sídlem:
Zastoupená:

Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4 - Libuš
Mgr. Jaroslav Kulik - ředitel

IČ:

60437910

(dále jen účastník smlouvy a zadavatel)

a

Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o,
Se sídlem:

Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office:
|č:

Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
05931614, DIČ: C25931614

statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc —jednat_e|
(dále jen vedlejší účastník smlouvy),

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) a ust. § 7 odst. 2 zákona 0. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tuto smlouvu:

I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele
a zadavatele ktřetím osobám a ksobé navzájem vsouvislosti scentralizovaným
zadáním veřejné zakázky „Sdružené dodávky elektrické energie pro městskou část
Praha-Libuš, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má městská část
100 % podíl na období od 1.1.2020 do 31.12.2021.“, jejímž předmětem je dodávka
elektrické energie. Účelem smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který
provede centralizované zadání výše uvedené zakázky ve smyslu zákona.
Vedlejší účastník pak na základě dílčích příkazních smluv zabezpečí pro centrálního za
davatele a zadavatele výkon zadavatelských činností v souladu s ust. § 43 zákona
na
předmětnou výše popsanou veřejnou zakázku.

||.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy při centralizovaném zadávání
. Smluvní strany se dohodly, že městská část Praha-Libuš, se sídlem Libušská 35/200,
142 00 Praha 4 - Libuš, bude ve smyslu ust. § 9 odst.1) pism. a) zákona plnit funkci
centrálního zadavatele na veřejnou zakázku „Sdružené dodávky elektrické energie pro
městskou část Praha-Libuš, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má
městská část 100 % podíl na období od 1.1.2020 do 31.12.2021.“ a tyto dodévky
elektrické energie pořídí na účet svůj a druhého účastníka této smlouvy vrozsahu
vymezeném zadávacími podmínkami na tuto veřejnou zakázku.
. Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní veřejná zakázka na dodávky elektrické
energie dle zákona o veřejných zakázkách v zjednodušeném podlimitním řízení.
. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizaci předmětné veřejné zakázky bude
zajišťovat centrální zadavatel.
. Otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikací uchazečů a posouzení a hodnocení
nabídek uchazečů provede komise složená ze zástupců centrálního zadavatele a
zadavatele.

Účastníci smlouvy se dohodli, že centrální zadavatel po vydání rozhodnutí o přidělení
veřejné zakázky jako celku a marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 241
zákona vyrozumí zadavatele o této skutečnosti. Zároveň je vyrozumí o dalším postupu,
který bude následovat po uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie s vybraným
uchazečem a centrálním zadavatelem. Zadavatel se zavazuje, že do doby, kdy bude
centrálním zadavatelem písemně vyrozuměn o dalším postupu po vydání rozhodnutí o
přidělení veřejné zakázky, neučiní o své vlastní vůli žádný právní úkon vůči vybranému
uchazeči, či dalším třetím osobám, bez souhlasu centrálního zadavatele, jinak odpovídá
za případnou škodu tímto způsobenou. Za písemné vyrozumění se považuje i e-mailová
korespondence. .

Zadavatelem, který je pověřen vystupovat za sdružené zadavatele navenek vůči třetím
osobám a informačnímu systému, je centrální zadavatel.
Účastníci smlouvy berou na vědomí skutečnost, že zadavatelskou činnost ve smyslu
zákona o veřejných zakázkách v tomto zadávacím řízení vykonává centrální zadavatel,
který odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení a nese veškeré náklady nebo
sankce vzniklé porušením zákona, ledaže ktakovému porušení zákona došlo jednáním
či opomenutím zadavatele.
Smluvní strany se dohodly, že místem pro podání nabídek, konání jednání komise pro
otvírání obálek a hodnotící komise bude sídlo centrálního zadavatele. V případě, že

nastanou ze zákona důvody ke zrušení zadávacího řízení, rozhodne o jeho zrušení
centrální zadavatel.
.

Zadavatel je povinen:

a) informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv na
průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost
b) akceptovat sjednané obchodní podmínky a vstoupit do smluvního vztahu uzavřeného
mezi centrálním zadavatelem a uchazečem vybraným vzadávacím řízení na výše
uvedenou veřejnou zakázku samostatnou dílčí smlouvou. Vpřípadě nesplnění tohoto
závazku je dotčený zadavatel povinen hradit případné škody vzniklé porušením tohoto
závazku.

10. Účastníci této smlouvy jsou povinni:
a) projednat harmonogram zadání veřejné zakázky
b)

poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména
pokud jde o výměnu relevantních dokumentů, podávání vysvětlení a písemných
stanovisek.

Ill.
Zásady jednání účastníků smlouvy a osob za ně jednajících,
odpovědnost účastníků smlouvy

1. Účastníci této smlouvy čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o
skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

všech

2. Účastníci této smlouvy jsou povinni zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti u všech
osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky.
3. V případě prodlení v úkonech zadávacího řízení proti lhůtám stanoveným zákonem o
veřejných zakázkách a jiných porušení tohoto zákona nese veškeré důsledky tohoto
porušení centrální zadavatel, ledaže ktakovému porušení zákona došlo jednáním či

opomenutím zadavatele. Vpřípadě porušení smluvních povinností vyplývajících
z uzavřené dílčí smlouvy s vybraným uchazečem nese odpovědnost za toto porušení
každý jednotlivý zadavatel samostatně.

IV.
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby
dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku „Sdružené dodávky elektrické energie pro městskou část
Praha-Libuš, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má městská část 100

% podíl na období od 1.1.2020 do 31.12.2021
V.
Náklady řízení
Náklady spojené srealizací zadávacího řízení formou centralizovaného zadání veřejné
zakázky: „Sdružené dodávky elektrické energie pro městskou část Praha-Libuš, jejich
příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má městská část 100 % podíl na období
od 1.1.2020 do 31.12.2021.“, ponesou v příslušné výši jednotlivé obce v souladu s dílčími
příkazními smlouvami uzavřenými vždy mezi každou zúčastněnou obcí a vedlejším
účastníkem jako administrátorem předmětné veřejné zakázky.
Vl.
Závěrečná ustanovení

1. Archivaci zadávací dokumentace dle požadavků zákona a jiných právních předpisů
zajišťuje centrální zadavatel.
2. Centrální zadavatel odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení do přidělení zakázky.
Vzniklé náklady, sankce, náhrady škody způsobené porušením zákona, této smlouvy
nebo napadením postupu zadavatele námitkou některého zuchazečů hradí centrální
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zadavatel vplném rozsahu, ledaže k porušení zákona či smlouvy došlo je?!háním či
opomenutím zadavatele.
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3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy a skutečnosti neupravene touto smlouvou, se ndííb ’64,
občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
4. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že tato smlouva případně seznam účastníků této
smlouvy bude poskytnuta dodavatelům jako součást zadávací dokumentace.
5.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve3 stejnopisech s platností originálu, znichž po jejím

podpisu obdrží po jednom stejnopisu oba účastníci smlouvy a vedlejší účastník.
7. Tato smlouva byla za podmínek v ní uvedených schválena usnesením Rady městské
části Praha-Libuš dne 24.10.2019 usnesením č. 272/2019.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci všech
smluvních stran.
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