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Smlouva o centralizovaném zadávání
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Se sídlem:
Podbabská 1589/1, 161 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:
60460580
DIČ:
CZ60460580
Zastoupena:
ředitelem
Bankovní spojení:
Email:
Datová schránka:
dugmkmó
dále jen „centrální zadavatel“
a
Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
Jednající:
ředitel Odboru nemovité infrastruktury
Sekce nakládání s majetkem MO
Se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
Bankovní spojení:
Email:
Datová schránka:
hjyaak
dále jen „pověřující zadavatel“ a nebo společně „smluvní strany“
uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ustanovením § 9
ödst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly Ministerstva obrany
a jeho příspěvkových organizací k systému centralizovaného zadávání veřejných
zakázek v aktuálně platném znění (dále jen „Pravidla“) a Pokynem zřizovatele
k realizaci systému centralizovaného zadávání v rámci činnosti příspěvkových
organizací Ministerstva obrany v aktuálně platném znění (dále jen „Pokyn“) tuto
smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen „smlouva“).
v

CL I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností centrálního zadavatele
a pověřujícího zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s realizací
centralizovaného zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem veřejných zakázek centralizovaného zadávání jsou komodity
specifikované Pravidly Ministerstva obrany a jeho příspěvkových organizací
k systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek v aktuálně platném znění
u kterých je, Armádní Servisní, příspěvková organizace určena jako centrální
zadavatel.

1

3. Centrální zadavatel bude při realizaci centralizovaného zadávání postupovat dle
článku 5 Pokynu.
4. Uplatnění práv a plnění povinností ze smlouvy, jako i ze smluvních vztahů
uvedených v čl. I., jménem centrálního zadavatele realizuje Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), Oddělení provozu Praha AHNM,
Oddělení provozu Pardubice AHNM a Oddělení provozu Brno AHNM.
Čl. II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Při stanovení předmětu a rozsahu jednotlivých veřejných zakázek je centrální
zadavatel povinen vycházet z údajů, které mu pro účely provedení jednotlivých
zadávacích řízení poskytnou pověřující zadavatelé a z vlastních potřeb centrálního
zadavatele.
2. Centrální zadavatel je povinen stanovit rozsah jednotlivých zakázek tak, aby byl
dostatečný pro uspokojení potřeb pověřujícího zadavatele s přihlédnutím k možným
změnám v průběhu realizace plnění.
3. Pověřující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit
centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné pro řádné fungování
centralizovaného zadávání, a to zejména relevantní informace potřebné ke specifikaci
zadávacích podmínek.
4. Pověřující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit
centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nezbytné pro postup dle ustanovení § 46
a § 98 ZZVZ.
5. Centrální zadavatel je oprávněn využít data a informace předaná pověřujícím
podzadavatelem pouze pro výkon činnosti centralizovaného zadávání, jež jsou
upraveny v této smlouvě a v Pravidlech, respektive samostatných pokynech
zřizovatele.
6. Pověřující zadavatel je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli součinnost
potřebnou k realizaci prohlídky místa plnění, pokud je v zadávacím řízení nutná.
7. Pověřující zadavatel je oprávněn vyzvat centrálního zadavatele, aby učinil kroky
nutné pro přípravu zadávacího řízení a zahájil zadávací řízení, pokud mu vznikne
potřeba plnění zahrnutého do centralizovaného zadávání. Pověřující zadavatel je
povinen vyzvat centrálního zadavatele, dle předchozí věty, v dostatečném předstihu
před nutností plnění tak, aby bylo možné realizovat patřičné zadávací řízení.
8. Jako zadavatel ve smyslu ZZVZ vystupuje v jednotlivých zadávacích řízeních
centrální zadavatel, který v souladu s ustanovením § 4 odst.l písm. c) ZZVZ
postupuje podle pravidel pro veřejné zadavatele.
9. Jako zadavatel ve smyslu ZZVZ vystupuje v jednotlivých zadávacích řízeních
centrální zadavatel, který v souladu s ustanovením § 4 odst.l písm. c) ZZVZ
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postupuje podle pravidel zadávání veřejných zakázek stanovených ZZVZ pro veřejné
zadavatele.
10. Pověřující zadavatel se podle této smlouvy zavazuje akceptovat smluvní
podmínky sjednané centrálním zadavatelem v rámcové nebo jiné smlouvě uzavřené
s dodavatelem, pokud tyto podmínky nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými
pověřujícím zadavatelem před zahájením veřejné zakázky (například podmínky
týkající se souvisejících servisních služeb). Pověřující zadavatel je dále povinen
vykonávat práva a povinnosti ve vztahu k dodavateli, se kterým centrální zadavatel
uzavře smlouvu o plnění veřejné zakázky. V případě nečinnosti odpovídá pověřující
zadavatel za veškerou škodu, která jeho jednáním nebo opomenutím vznikne.
11. Centrální zadavatel je povinen vynakládat prostředky spojené s prováděním
zadávacího řízení a zadáváním veřejných zakázek vždy hospodárným, efektivním
a účelným způsobem.
12.
Bude-li v souvislosti s centralizovaným zadáváním zahájeno řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele nebo soudní řízení jsou si dotčené smluvní strany
povinny navzájem poskytnout součinnost při komunikaci s orgánem dozoru nebo
soudem, a to i v případech, kdy se tyto orgány obrátí pouze na jednoho z nich.
V případě neposkytnutí součinnosti má strana, která je povinna součinnost podle
tohoto odstavce poskytnout, povinnost nahradit případně vzniklou škodu.
13. Pověřující zadavatel je povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem
datům a informacím, které se dozví od centrálního zadavatele a které nejsou určeny
k uveřejnění.
14. Centrální zadavatel je povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem
datům a informacím, které se dozví od pověřujícího zadavatele a které nejsou určeny
k uveřejnění.

ČI. III.
Doba trvání smlouvy
1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.

Smlouvaje platná a účinná podpisem obou smluvních stran.

3. Tato smlouva zaniká dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze
smluvních stran. Výpovědní lhůta činí tři měsíce ode dne doručení jedné ze smluvních
stran.
ČI. IV.
Náklady zadávacího řízení
1.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré poplatky a jiné náklady spojené
s prováděním zadávacích řízení budou hrazeny podle finančního objemu podílu
smluvních stran na zadávané veřejné zakázce.
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Cl v.
Odpovědnost za centralizované zadávání
1. Dojde-li při provádění zadávacího řízení a zadávání veřejných zakázek dle této
smlouvy k porušení ZZVZ ze strany centrálního zadavatele, odpovídá za takové
porušení centrální zadavatel, ledaže k takovému porušení ZZVZ došlo jednáním či
opomenutím pověřujícího zadavatele.
2. Centrální zadavatel i pověřující zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 216
ZZVZ řádně uchovávat dokumentaci související s prováděním zadávacích řízení
a zadáváním veřejných zakázek dle této smlouvy.
Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory dohodou. Pokud není případný
spor touto dohodou vyřešen, je k řešení příslušný rozhodčí orgán, kterým je
zřizovatel.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve
formě číslovaných dodatků.
3. Nastanou-li důvody ke zrušení zadávacího řízení podle ustanovení § 127 ZZVZ,
centrální zadavatel zruší (§ 127 odst.l ZZVZ) nebo může zrušit (§ 127 odst.2 a 3
ZZVZ) zadávací řízení na veřejnou zakázku. Zrušení zadávacího řízení neodkladně
písemně oznámí pověřujícímu zadavateli.
4. Zánikem této smlouvy není dotčena odpovědnost jednotlivých smluvních stran ani
povinnost součinnosti podle čl. II odst. 12 smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Po
podpisu smlouvy obdrží centrální zadavatel 2 (dvě) vyhotovení smlouvy a pověřující
zadavatel 2 (dvě) vyhotovení smlouvy.
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