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Smlouva o spolecnem postupu zadavatelu 
Uzavrena die zakona c. 134/2016 Sb. o vefejnych zakazkach ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen 

Zakon) a§ 1746/2 NOZ 

1.1. 
Sidlo: 
Zastoupena 
ve vecech smluvnich: 
ve vecech techniccych: 
reo: 
Dre: 
(dale j en zadavatel c. 1 - Mesto) 

1.2. 
Sid1o: 
Zastoupeny 
ve vecech smluvnich: 

ve vecech technickych: 
reo: 
Die: 
(da!ejen zadavatel c. 2- Svaz) 

Clanek 1. Smluvni strany 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
ZiZkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou mesta 
Ing. Irenou Skodovou, Petrem Fuksou, MeU odbor rozvoje a UP 
00295841 
CZ00295841 

Svaz vodovodu a kanalizaci Zd'arsko 
Vodarenska 2, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

rng. Dagmar Zverinovou, predsedkynf predsednictva nebo 
rng. Petrem Leopoldem, mistopredsedou predsednictva 
Ing. Petrem Blihou, technick)'m pracovnikem 
43383513 
CZ43383513 

Clanek 2. Pfedmet smlouvy 

2.1. Smluvnf strany se touto smlouvou spojuji ve smyslu § 2 odst. 9 Zakona pro ucely spolecneho postupu 
smerujicfho k zadani verejne zakazky s nazvem: ,Mestska trida - cast II, Nadraznf, Zd'ar 
nad Sazavou", blize speciflkovane projektov)'mi dokumentacemi. Jedna se o projektovou 
dokumentaci v rozsahu pro stavebni povoleni a provadenf stavby pod nazvem " Mestska tfida - cast 
II, Nadrazni, Zd'ar nad Sazavou" zpracovanou flrmou GRIMM ARCHITEKTI, namesti Republiky 
22, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, reo: 75613611, vcetne soupisu pracf a projektovou dokumentaci v 
rozsahu pro provadeni stavby pod nazvem ,Zd'ar nad Sazavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Nadrazni" vypracovane flrmou Stanislav Blaha, Studentska 1133, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
vcetne soupisu praci. 

2.2. Verejna zakazka bude zadanajako podlimitni verejna zakazka na stavebni prace, die §58 

2.3. Verejna zakazka bude realizovana jako spolecne zadavacf fizeni pro investory Mesto Zd'ar 
nad Sazavou a Svaz vodovodu a kanalizacf Zd'arsko. 

2.4. Rozdeleni dila mezi jednotlive investory je nasledujfcf: 

Zadavatel c. 1 - Mesto Zd'ar nad Sazavou 

rnvestice zadavatele c. 1 Mesta Zd'ar nad Sazavou- V edlej si a ostatni naklady; Komunikace; STL Plynovod; 
,Hloubkova drenaz; odvodneni komunikace; Verejne osvetleni; Vegetacnf upravy a mobiliar -
dle projektove dokumentace" Mestska trfda- cast II, Nadraznf, Zd'ar nad Sazavou", v rozsahu pro provadenf 
stavby a soupisem stavebnich pracf, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti teto projektove dokumentace. 

Zadavatel c. 2- Svaz vodovodu a kanalizaci Zd'arsko 

rnvestice zadavatele c. 2 Svazu vodovodu a kanalizacf Zd'arsko - Splaskova kanalizace; Vodovod - dle 
projektove dokumentace ,Zd'ar nad Sazavou- rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nadrazni", v rozsahu 
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pro provadeni stavby a soup1sem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktelj je soucasti teto projektove 
dokumentace. 

Clanek 3. Podminky plneni pfedmetu smlouvy 

3.1.. Zadavate1e se dohodli, ze zadavatelskou cinnost ve smyslu Zakona v tomto zadavacim rizeni bude 
vykonavat zadavatel c. 1 - Mesto Zd'ar nad Sazavou. Zadavatel c. 1 bude pri sve zadavatelske cinnosti 
postupovat pod1e Zakona a teto smlouvy, bude vystupovat za sdruzene zadavatele navenek vuci tretim 
osobam. Zadavatel c. 1 zajistf zverejneni vsech nalezitosti k verejne zakazce v sou1adu se Zakonem na svem 
profilu zadavate1e, a to zejmena - oduvodneni verejne zakazky, textovou cast zadavaci dokumentace, 
pripadne dodatecne informace k zadavacim podminkam, uchazece verejne zakazky, pisemnou zpravu 
zadavate1e, vitezneho uchazece apod. Oba zadavatele jsou povinni v sou1adu se Zakonem uverejnit na svem 
profilu zadavatele uzavrene smlouvy 0 dilo a nasledne pripadne na1ezitosti, a to zejmena - vsechny zmeny 
a dodatky smluv o dilo, rysi skutecne uhrazene ceny za plneni verejne zakazky, seznam subdodavatelu 
verejne zakazky apod. Zadavatel c. 1 je povinen zajistit uverejneni vsech povinnych formularu ve Vestniku 
verejnych zakazek, a to zejmena Oznameni predbeznych informaci, Oznameni o zakazce, Oznameni 
o zadani zakazky, pripadne Zruseni zadavaciho rizeni a pripadne vsechny opravne formulate. 

3.2. Smluvni strany jsou povinny spolecne: 
- projednat a vzajemne odsouhlasit casory harmonogram zadani verejne zakazky; 

spolupracovat pri sestaveni navrhu kvalifikacnich predpokladu, hodnotfcich kriteriich, obchodnich 
podrninek, provest j ej ich odsouhlaseni; 
jmenovat hodnotici komisi (Mesto min. 3 clenove + 3 nahradnici, Svaz 1 clen + 1 nahradnik, pravo 
prizvat zastupce VaS 1 clen + 1 nahradnik); 
rozhodnout o pripadnem vylouceni uchazece ze zadavaciho rizeni; 
rozhodnout o pripadnych namitkach uchazece; 
rozhodnout o prideleni verejne zakazky; 
podepsat v zakonne lhllte prislusne smlouvy s viteznym uchazecem; 
rozhodnout o pripadnem zruseni verejne zakazky. 

3.3. Zadavatele se dohodli, ze na financovani verejne zakazky se budou podilet v rozsahu praci vymezenych 
projektovou dokumentaci a soupisy stavebni praci, dodavek a sluzeb vypracovan)rmi pro tyto uce1y- viz bod 
2.4. teto smlouvy, die samostatnych smluv o dilo uzavrenych s uchazecem vybranym na zaklade zadavaciho 
rizeni na tuto verejnou zakazku. 

3.4. Zadavatele se dohodli, ze zajemcum bude v oznameni zadavaciho rizeni stanovena povinnost podat 
nabidku na ce1y predmet verejne zakazky, ktelj bude mimo jine obsahovat dva samostatne navrhy smluv 
o dilo, a to jed en se zadavatelem c. 1 a jeden se zadavatelem c. 2. 

3.5. Zadavate1e se dohod1i, ze rnistem pro podani nabidekje elektronicky zadavaci system Mesta Zd'aru nad 
Sazavou, mist em konani j ednani komise pro otevirani nabidek a stejne tak rnistem konani j ednani hodnotici 
komise a komise pro posouzeni kvalifikace bude sid1o zadavate1e c. 1 - Mesto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 
22711, 591 01 Zd'ar nad Sazavou. 

Clanek 4. Jednani za zadavatele 

4.1. Navenek vuci tretim osobam vystupuje a podepisuje opravneny zastupce zadavatele c. 1 s ryjirnkou 
rozhodnuti zadavatele o prideleni verejne zakazky, kde je k p1atnosti 1istin nezbytny i podpis opravneneho 
zastupce zadavate1e c. 2. Stejne tak musi obe strany spolecne rozhodnout o pripadnem zruseni verejne 
zakazky, pripadnem vylouceni uchazece ze zadavaciho rizeni, o pripadnych namitkach uchazece. Smlouvy 
o dilo s vybranym uchazecem uzavre kaZ:da smluvni strana na svoji cast verejne zakazky samostatne. 

Clanek 5. Zasady jednani zadavatelu a osob zane jednajicich, odpovednost zadavatelu 

5.1. Zastupci obou smluvnfch stran cestne prohlasujf, ze v dobe podpisu teto smlouvy nejsou podjati 
ve smyslu § 74 odst. 7 Zakona. Pokud by v prubehu zadani nastaly nove skutecnosti ve vztahu k podjatosti, 
je kazda ze smluvnfch stran povinna bezodkladne oznamit je druhe strane. Pokud tak neucinf, rna se za to, 
ze zadne zmeny nenastaly. 
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5.2. Zastupci obou srnluvnich stran cestne prohlasuji, ze zachovaji mlcenlivost o vsech vecech 
a skutecnostech, o kterych se dozvedeli v souvislosti s rykonem zadavatelskych cinnosti pro tuto vefejnou 
zakazku. 

5.3. Kazda ze smluvnich stran je povinna zajistit nepodjatost a zavazek mlcenlivosti u vsech osob, ktere 
povefi cinnostmi souvisejicimi se zadanim teto vefejne zakazky. 

Clanek 6. Doba trvani smlouvy 

6.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to ode dne oboustranneho podpisu teto smlouvy az do doby 
uvefejneni forrnulafe Oznameni o zadani zakazky ve Vestniku vefejnych zakazek. 

6.2. Najednotlirych dilcich terrninech zadani vefejne zakazky se obe strany dohodnou v pfikazni smlouve. 

Clanek 7. Naklady a placeni 

7.1. Pro financovani investice plati Zasady investicni politiky Svazu vodovodu a kanalizaci Zd'arsko ze dne 
25.3.2011 cl. II bod 2. 

Clanek 8. Zaverecne ujednani 

8.1. Obdrzi-li kterakoliv ze srnluvnich stran jak)rkoliv doklad nebo dokument vztahujici se k zadani vefejne 
zakazky, je povinna je bezodkladne poskytnout k nahlednuti druM smluvni strane s tim, ze srnluvni strany 
jej spolecne poskytnou osobe poverene zadavatelkou cinnosti. 

8.2. Kontaktnf mfsta sdruzenych zadavatelu ajejich odpovedni pracovnicijsou: 

Zadavatel c. 1 - Mesto: Petr Fuksa, telefon: 736 510 473, e-mail: petr.fuksa@zdams.cz 

Zadavatel c. 2- Svaz: Ing. Petr Blaha, telefon: 777 615 215, e-mail: blaha@svkzdarsko.cz. 

8.3. Archivaci zadavaci dokumentace a veskere dalSi dokumentace ze zadavaciho fizeni die pozadavku 
Zakona ajinych pravnich pfedpisu zajist'uje zadavatel c. 1 - Mesto. 

8.4. Zadavatele spolecne odpovidaji za zakonny prubeh zadavaciho fizeni do pfideleni zakazky, 
resp. do vypofadani pffpadnych namitek uchazecu proti rozhodnuti o pfideleni zakazky. Kazdy sdruzeny 
zadavatel nese sam naklady sveho zastoupeni v souvislosti se svou odpovednosti za zakonny prubeh 
zadavaciho fizeni pfed organem dohledu nebo soudem. 

8.5. Tuto smlouvu lze menit pouze pisemnou formou. 

8.6. Srnlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ 1 obdrzi Zadavatel c. 1 - Mesto a 1 zadavatel c. 2-
Svaz. 

Ve Zd'are nad Sazavou 

dne: 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta Mesta Zd'ar nad Sazavou 

3 

dne: 

Ing. Dagmar Zvefinova 
pfedsedkyne pfedsednictva 

Svazu vodovodu a kanalizaci Zd'arsko 
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