SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ
Město Sokolov
IČO: 00259586
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupená Bc. Janem Pickou, starostou
(dále jen jako „Zadavatel č. 1“)
a
Město Březová
IČO: 00259250
se sídlem Nám. Míru 230, 356 01 Březová
zastoupená Miroslavem Boudou, starostou
(dále jen jako „Zadavatel č. 2“)
a
Obec Těšovice
IČO: 00670715
se sídlem Tovární 21, 356 01 Sokolov
zastoupená Jiřím Halberštátem, starostou
(dále jen jako „Zadavatel č. 3“)
a
Obec Dolní Rychnov
IČO: 00573132
se sídlem Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov
zastoupená Annou Klímovou, starostkou
(dále jen jako „Zadavatel č. 4“)
a
Městys Svatava
IČO: 00573141
se sídlem ČSA 277, 357 03 Svatava
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zastoupená Mgr. Olgou Gossovou, starostkou
(dále jen jako „Zadavatel č. 5“)
a
Obec Citice
IČO: 00259284
se sídlem Citice 13, 356 01 Sokolov
zastoupená Josefem Shánělem, starostou
(dále jen jako „Zadavatel č. 6“)
a
Obec Lomnice
IČO: 00259497
se sídlem Kraslická 44, 356 01 Lomnice
zastoupená Miloslavem Matouškem, starostou
(dále jen jako „Zadavatel č. 7“)

(Zadavatel č. 1, Zadavatel č. 2, Zadavatel č. 3, Zadavatel č. 4, Zadavatel č. 5, Zadavatel č. 6 a Zadavatel č. 7
jsou dále označováni společně také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ a tato smlouva
dále jako „Smlouva“)
uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), tuto
SMLOUVU O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ:
I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany jsou veřejnými zadavateli ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) Zákona.
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2. Smluvní strany mají postavení obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obcích“).

3. Smluvní strany jsou v souladu s § 2 odst. 2 Zákona o obcích povinny pečovat o všestranný rozvoj svých
území a o potřeby svých občanů.

4. V souladu s § 35 odst. 2 Zákona o obcích jsou Smluvní strany povinny v rámci samostatné působnosti
pečovat ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, mimo jiné i pro uspokojování potřeby
dopravy a spojů.

5. Smluvní strany mají společný zájem na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na
územních obvodech Smluvních stran.

6. K dosažení společného cíle, jímž je výběr autobusového dopravce provozujícího městskou hromadnou
dopravu v územních obvodech Smluvních stran, se Smluvní strany prostřednictvím této Smlouvy
dohodly ve smyslu § 7 odst. 2 Zákona na společném postupu při zadávání dále vymezené veřejné
zakázky na výběr autobusového dopravce.

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou k provádění předmětu Smlouvy oprávněny v plném rozsahu.

II.

Předmět a účel Smlouvy
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1. Účelem této Smlouvy je společný postup Smluvních stran při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem „Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace
2019 - 2028“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je zajištění výkonu veřejných služeb
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti územních
obvodů Smluvních stran, a to v souladu se Zákonem a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o veřejných službách“).

2. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při společném
zadávání Veřejné zakázky, vymezení společného postupu při jejich zadávání a stanovení odpovědnosti
vyplývající ze společného postupu a způsobu společného jednání vůči třetím osobám.

3. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 106.232.000,- Kč bez DPH.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu všemi Smluvními stranami do
ukončení plnění Veřejné zakázky, tzn. do ukončení zajišťování dopravní obslužnosti územních obvodů
Smluvních stran na základě smluv k zajištění dopravní obslužnosti územních obvodů jednotlivých
Smluvních stran uzavřených s dopravcem vybraným v zadávacím řízení Veřejné zakázky (dále jen
„Dopravce“).

2. Bude-li zadávací řízení Veřejné zakázky ukončeno formou zrušení zadávacího řízení, tato Smlouva
zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího
řízení. Budou-li proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podány námitky podle § 241 a násl.
Zákona, tato Smlouva zaniká marným uplynutím lhůty pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Bude-li po vydání rozhodnutí o námitkách podán návrh k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, tato Smlouva zaniká k okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení
správního řízení či zamítnutí návrhu. Nerozhodne-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o
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zastavení správního řízení čí zamítnutí návrhu, tato Smlouva zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o
zrušení zadávacího řízení podle § 263 Zákona.

3. Po dobu trvání Smlouvy nelze tuto Smlouvu vypovědět.

IV.

Způsob jednání Smluvních stran

1. Smluvní strany zmocňují Zadavatele č. 1 k administrativnímu zajištění zadávacího řízení Veřejné
zakázky.

2. V souladu s § 43 Zákona je Zadavatel č. 1 oprávněn nechat se při provádění úkonů podle Zákona
souvisejících se zadávacím řízením Veřejné zakázky zastoupit jinou osobou. Náklady na zastoupení
podle předchozí věty nese Zadavatel č. 1 a tento nemá právo na úhradu poměrné části nákladů na
zastoupení od ostatních Smluvních stran, nebude-li pro konkrétní případ jednotlivého nákladu na
zastoupení dohodnuto Smluvními stranami jinak.

3. Zadavatel č. 1 je oprávněn za Smluvní strany jednat a činit veškerá právní jednání nezbytná podle
Zákona k ukončení zadávacího řízení Veřejné zakázky, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Zadavatel č. 1 je
oprávněn za Smluvní strany jednat a činit veškerá nezbytná právní jednání v průběhu celého
zadávacího řízení Veřejné zakázky, stejně tak vůči orgánu dohledu v případném řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele vztahujících se k zadávacímu řízení Veřejné zakázky.

4. Na základě výsledků zadávacího řízení Veřejné zakázky uzavře každá Smluvní strana s Dopravcem
samostatnou smlouvu k zajištění dopravní obslužnosti.
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5. Smluvní strany zmocňují Zadavatele č. 1 k podpisu smluv k zajištění dopravní obslužnosti územních
obvodů jednotlivých Smluvních stran. Zadavatel č. 1 zmocnění podle předchozí věty přijímá.

6. Ve vztahu k plnění smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti svého územního obvodu jedná každá
Smluvní strana samostatně.

7. Smluvní strany udělují podpisem této Smlouvy Zadavateli č. 1 plnou moc ke všem jednáním
a činnostem prováděným na základě této Smlouvy v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky.
Zadavatel č. 1 toto zmocnění podpisem této Smlouvy přijímá.

V.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zadavatel č. 1 se zavazuje provést při zadávání Veřejné zakázky veškeré úkony zadavatele podle
Zákona a činit veškeré kroky v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky, včetně úkonů zadavatele
v přezkumném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (příp. i v řízeních vedených před
správními soudy), zejména zpracování případného vyjádření k návrhu na přezkum úkonů zadavatele
v zadávacím řízení Veřejné zakázky a případného vyjádření k podanému rozkladu stěžovatele.

2. Smluvní strany se zavazují poskytovat Zadavateli č. 1 veškerou součinnost pro plnění povinností
Zadavatele č. 1 podle této Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení
výzvy Zadavatele č. 1 konkrétní Smluvní straně tak, aby mohl Zadavatel č. 1 řádně a včas splnit
všechny povinnosti stanovené Zákonem, Zákonem o veřejných službách, příp. jinými právními
předpisy. V případě, že Smluvní strana, které byla doručena výzva Zadavatele č. 1 podle předchozí
věty, neposkytne Zadavateli č. 1 součinnost ve lhůtách stanovených tímto odstavcem, nese tato
Smluvní strana odpovědnost za újmu, která porušením této povinnosti Zadavateli č. 1 vznikla.

3. Smluvní strany jsou povinny zdržet se všech činností, které by mohly znemožnit nebo ztížit dosažení
účelu této Smlouvy.
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4. Zadavatel č. 1 je povinen předložit finální návrh zadávací dokumentace Veřejné zakázky ke schválení
ostatním Smluvním stranám před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky. Smluvní strany jsou
oprávněny se písemně vyjádřit k obsahu zadávací dokumentace Veřejné zakázky a příp. navrhnout
změny zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a to do 5 dnů ode dne doručení finálního návrhu
zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

5. V případě, že ani jedna Smluvní strana nenavrhne změny zadávací dokumentace Veřejné zakázky ve
lhůtě podle předchozího odstavce, Zadavatel č. 1 je oprávněn zahájit zadávací řízení Veřejné zakázky.

6. V případě, že některá ze Smluvních stran navrhne změny zadávací dokumentace Veřejné zakázky,
Zadavatel č. 1 je povinen se s pozměňovacími návrhy Smluvní strany vypořádat do 5 dnů ode dne
doručení pozměňovacích návrhů Zadavateli č. 1.

7. Zadavatel č. 1 je povinen bez zbytečného odkladu po vypořádání návrhů podle čl. V odst. 4 Smlouvy
informovat o způsobu vypořádání návrhů ostatní Smluvní strany.

8. V případě, že Zadavatel č. 1 svým vyjádřením podle čl. V odst. 6 Smlouvy nerozptýlil pochybnosti
Smluvní strany o souladnosti svého postupu se Zákonem, Zákonem o veřejných službách či dalšími
právními předpisy, má Smluvní strana, které bylo vyjádření Zadavatele č. 1 podle čl. V odst. 6 Smlouvy
doručeno, právo svolat jednání podle čl. VIII odst. 3 Smlouvy, na němž bude o sporné otázce
rozhodováno.

9. Smluvní strany jsou oprávněny písemně vyjádřit nesouhlasné stanovisko s postupem Zadavatele č. 1
v zadávacím řízením Veřejné zakázky a navrhnout Zadavateli č. 1 jiný postup v zadávacím řízení
Veřejné zakázky. Zadavatel č. 1 je povinen se k tomuto vyjádření Smluvní strany písemně vyjádřit do 5
dnů ode dne doručení vyjádření Zadavateli č. 1.
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10. Smluvní strany se zavazují, že informace, které jim byly svěřeny na základě této Smlouvy, nezpřístupní
třetím osobám ve vztahu k této Smlouvě, nevyplývá-li povinnost Smluvní strany poskytnout tyto
informace z ustanovení právních předpisů.

VI.

Pravidla pro úhradu kompenzace za zajištění dopravní obslužnosti

1. Smluvní strany se dohodly, že výše kompenzace jednotlivých Smluvních stran za zajištění dopravní
obslužnosti bude určena procentuálním podílem z celkové výše kompenzace za zajištění dopravní
obslužnosti územních obvodů všech Smluvních stran za každé kalendářní čtvrtletí plnění smluv
k zajištění dopravní obslužnosti vypočtené Dopravcem (dále jen „kompenzace“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se jednotlivé Smluvní strany budou podílet na úhradě kompenzace
v následujícím rozsahu:
2.1. Zadavatel č. 1 je povinen podílet se na úhradě předmětné kompenzace v rozsahu:

76,24 %;

2.2. Zadavatel č. 2 je povinen podílet se na úhradě předmětné kompenzace v rozsahu:

13,62 %;

2.3. Zadavatel č. 3 je povinen podílet se na úhradě předmětné kompenzace v rozsahu:

3,35 %;

2.4. Zadavatel č. 4 je povinen podílet se na úhradě předmětné kompenzace v rozsahu:

2,87 %;

2.5. Zadavatel č. 5 je povinen podílet se na úhradě předmětné kompenzace v rozsahu:

2,02 %;

2.6. Zadavatel č. 6 je povinen podílet se na úhradě předmětné kompenzace v rozsahu:

1,15 %;

2.7. Zadavatel č. 7 je povinen podílet se na úhradě předmětné kompenzace v rozsahu:

0,75 %.

3. O schválení změn procentuálních podílů uvedených v čl. VI odst. 2 Smlouvy rozhodují oprávněné
osoby Smluvních stran na jednáních konaných na základě čl. VIII odst. 3 Smlouvy.
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4. Ke schválení změn procentuálních podílů Smluvních stran může dojít pouze za splnění následujících
podmínek:
4.1. na jednání podle čl. VIII odst. 3 Smlouvy budou písemně pozvány oprávněné osoby všech
Smluvních stran,
4.2. se změnou procentuálních podílů vyjádří souhlas Zadavatel č. 1, a současně
4.3. se změnou procentuálních podílů vyjádří souhlas vedle Zadavatele č. 1 nejméně tři Smluvní
strany.

VII.

Odpovědnost Smluvních stran

1. Zadavatel č. 1 nese odpovědnost za provedení veškerých úkonů zadavatele podle Zákona směřujících
k zadání Veřejné zakázky a za postup zadavatele při zadávání Veřejné zakázky v souladu se Zákonem
a Zákonem o veřejných službách, příp. s dalšími právními předpisy.

2. Zadavatel č. 1 nese odpovědnost za důsledky spojené s úkony zadavatele v zadávacím řízení Veřejné
zakázky, zejména za porušení Zákona, Zákona o veřejných službách, příp. dalších právních předpisů.
Ustanovením věty předchozí není dotčeno právo Zadavatele č. 1 na náhradu škody vůči ostatním
Smluvním stranám, pokud tyto svým jednáním nebo opomenutím poruší své povinnosti podle této
Smlouvy, zejména pak svou povinnost poskytovat součinnost a v důsledku porušení této povinnosti
vznikne Zadavateli č. 1 škoda spočívající v uložené sankci ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.

3. Za plnění povinností vyplývajících ze smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu
Smluvní strany nese odpovědnost tato Smluvní strana, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
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4. Za úhradu kompenzace Dopravce za plnění Veřejné zakázky odpovídají všechny Smluvní strany
společně a nerozdílně. V případě, že některá ze Smluvních stran nesplní svou povinnost uhradit
Dopravci procentuální podíl z kompenzace uvedený v čl. VI odst. 2 Smlouvy, Dopravce je oprávněn
vymáhat úhradu tohoto procentuálního podílu na ostatních Smluvních stranách. Smluvní straně, která
uhradí procentuální podíl z kompenzace za jinou Smluvní stranu, vzniká právo uplatňovat regresivní
nárok na úhradu vynaložených finančních prostředků u Smluvní strany, za níž procentuální podíl
kompenzace uhradila.

VIII.

Komunikace Smluvních stran

1. Veškerá komunikace Smluvních stran bude probíhat výhradně těmito způsoby:
1.1. písemnou formou prostřednictvím e-mailových zpráv zaslaných na e-mailové adresy
oprávněných osob jednotlivých Smluvních stran uvedených v čl. VIII odst. 2 Smlouvy; nebo
1.2. ústní formou na pravidelných jednáních oprávněných osob jednotlivých Smluvních stran
v souladu s čl. VIII odst. 3 Smlouvy.

2. Za jednotlivé Smluvní strany jsou oprávněné jednat v záležitostech Smlouvy tyto osoby:
2.1. Osoby oprávněné jednat za Zadavatele č. 1:
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]

2.2. Osoby oprávněné jednat za Zadavatele č. 2:
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
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2.3. Osoby oprávněné jednat za Zadavatele č. 3:
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]

2.4. Osoby oprávněné jednat za Zadavatele č. 4:
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]

2.5. Osoby oprávněné jednat za Zadavatele č. 5:
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]

2.6. Osoby oprávněné jednat za Zadavatele č. 6:
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]

2.7. Osoby oprávněné jednat za Zadavatele č. 7:
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
"[Jméno, příjmení vč. titulů]" ; tel.: "[telefonní číslo]" , e-mail: [e-mail]
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3. Smluvní strany se zavazují konat pravidelně nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí jednání
oprávněných osob Smluvních stran. Místem konání těchto jednání je Městský úřad Sokolov na adrese
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, není-li Smluvními strany dohodnuto jiné místo konání.

4. Jednání podle čl. VIII odst. 3 Smlouvy svolává Zadavatel č. 1, nestaví-li Smlouva jinak či nedohodnou-li
se jinak Smluvní strany. Smluvní strana, která svolává jednání podle čl. VIII odst. 3 Smlouvy, je povinna
písemně pozvat na toto jednání všechny oprávněné osoby všech Smluvních stran, a to nejméně 15
dnů před konáním jednání, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5. Jednání podle čl. VIII odst. 3 Smlouvy organizuje a řídí oprávněná osoba Zadavatele č. 1,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

6. Smluvní strany jsou povinny vyhotovit o každém jednání oprávněných osob Smluvních stran protokol,
který podepíší všechny oprávněné osoby Smluvních stran účastnící se daného jednání. Originály
protokolů o jednání oprávněných osob Smluvních stran jsou uloženy u Zadavatele č. 1, přičemž
Zadavatel č. 1 je povinen zasílat kopie těchto protokolů ostatním Smluvním stranám do 15 dnů ode
dne konání jednání.

7. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, každá Smluvní strana disponuje pro účely rozhodování na
jednání podle čl. VIII odst. 3 Smlouvy právě jedním (1) hlasem, přičemž k přijetí rozhodnutí je třeba
nadpoloviční většina všech hlasů.
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IX.

Závěrečná ustanovení

1. Podrobnosti společného postupu Smluvních stran při plnění Veřejné zakázky stanoví prováděcí
smlouva.

2. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran a na důkaz souhlasu s obsahem
Smlouvy připojují Smluvní strany své podpisy.

3. Vůle Smluvních stran k uzavření této Smlouvy je dána:
3.1. u Zadavatele č. 1 usnesením zastupitelstva Zvolte položku. "[Název obce]" č. [Číslo] ze dne
[Datum] ;
3.2. u Zadavatele č. 2 usnesením zastupitelstva Zvolte položku. "[Název obce]" č. [Číslo] ze dne
[Datum] ;
3.3. u Zadavatele č. 3 usnesením zastupitelstva Zvolte položku. "[Název obce]" č. [Číslo] ze dne
[Datum] ;
3.4. u Zadavatele č. 4 usnesením zastupitelstva Zvolte položku. "[Název obce]" č. [Číslo] ze dne
[Datum] ;
3.5. u Zadavatele č. 5 usnesením zastupitelstva Zvolte položku. "[Název obce]" č. [Číslo] ze dne
[Datum] ;
3.6. u Zadavatele č. 6 usnesením zastupitelstva Zvolte položku. "[Název obce]" č. [Číslo] ze dne
[Datum] ;
3.7. u Zadavatele č. 7 usnesením zastupitelstva Zvolte položku. "[Název obce]" č. [Číslo] ze dne
[Datum] .
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4. Tato Smlouva je uzavřena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
(1) vyhotovení.

5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými a všemi Smluvními stranami odsouhlasenými
písemnými dodatky.

6. Tato Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

V [Místo] dne [DD.MM.RRRR]

V [Místo] dne [DD.MM.RRRR]

___________________________

___________________________

Město Sokolov

Město Březová

Bc. Jan Picka, starosta

Miroslav Bouda, starosta

V [Místo] dne [DD.MM.RRRR]

V [Místo] dne [DD.MM.RRRR]
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___________________________

___________________________

Obec Těšovice

Obec Dolní Rychnov

Jiří Halberštát, starosta

Anna Klímová, starostka

V [Místo] dne [DD.MM.RRRR]

V [Místo] dne [DD.MM.RRRR]

___________________________

___________________________

Městys Svatava
Mgr. Olga Gossová, starostka

Obec Citice
Josef Sháněl, starosta

V [Místo] dne [DD.MM.RRRR]
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___________________________
Obec Lomnice
Miloslav Matoušek, starosta
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