Příloha č. 2 k výzvě JSDH_V1_2023 - Pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
SMLOUVA
čj.
o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a
pověřujícím zadavatelem

I.
Smluvní strany
1. Česká republika - Ministerstvo vnitra
Se sídlem:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zastoupená:

Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru ČR, právně jednajícím Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím odd.
VZ GŘ HZS ČR

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „Centrální zadavatel“)
a
2.
XXX
Se sídlem:

xxx

Zastoupená:

xxx

IČO:

xxx

DIČ:

xxx

ID datové schránky: xxx
(dále jen „Pověřující zadavatel“),
(společně označovány jako „Smluvní strany“),
uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský zákoník“) a § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), tuto smlouvu o úpravě vzájemných práv
a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním (dále jen „Smlouva“).
II.
Předmět a účel smlouvy
1) Předmětem této Smlouvy je zejména úprava vzájemných práv a povinností Centrálního
zadavatele a Pověřujícího zadavatele v souvislosti s realizací centralizovaného zadání veřejné
zakázky s názvem „Rámcová dohoda na pořízení CAS pro JSDHO a HZS ČR (dle typu
CAS)“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2) Pověřující zadavatel tímto zmocňuje Centrálního zadavatele, aby pro něho provedl
centralizované zadávací řízení k Veřejné zakázce na uzavření rámcové dohody na zajištění

dodávek cisternových automobilových stříkaček (dále jen „Rámcová dohoda“) podle § 3 písm.
b) a § 9 odst. 1 písm. b) Zákona, a to konkrétně:
a) CAS 20/4000/240 – S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob,
b) CAS 30/8500/510 – S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob,
c) CAS 30/9000/540 – S3VH, s kabinou osádky se sedadly pro 4 osoby.
jejichž bližší technická specifikace je stanovena Centrálním zadavatelem ve výzvě
JSDH_V1_2023 dostupné na internetových stránkách www.hzscr.cz.
3) Centralizované zadávání může být na základě dalších obdobných smluv uzavřených s
jinými pověřujícími zadavateli prováděno současně i pro jiné osoby, jejichž okruh bude
vymezen v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Centrální zadavatel může na základě
Rámcové dohody pořizovat poptávanou komoditu i pro sebe.
III.
Zadávací řízení
1) Centrální zadavatel provede ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) a odst. 6 Zákona svým
jménem, na účet svůj a všech Pověřujících zadavatelů zadávací řízení k Veřejné zakázce a
uzavře Rámcovou dohodu s vybraným dodavatelem.
2) Poskytování konkrétního plnění Pověřujícímu zadavateli, potažmo i Centrálnímu
zadavateli, bude realizováno na základě jednotlivých prováděcích smluv uzavřených v rámci
veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody (dále jen „Prováděcí smlouva“).
3) Zadávání veřejné zakázky na základě Rámcové dohody směřující k uzavření Prováděcí
smlouvy bude realizováno:
a) Centrálním zadavatelem vlastním jménem a na jeho účet nebo
b) Pověřujícím zadavatelem vlastním jménem a na jeho účet,
tak, že Prováděcí smlouvu uzavře vždy ta smluvní strana, v jejíž prospěch má být plnění
z veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody provedeno.
IV.
Centrální zadavatel
Centrální zadavatel:
a) bude vykonávat veškerá práva a povinnosti související s provedením zadávacího řízení a
zadáním Veřejné zakázky jménem a na účet Pověřujícího zadavatele výhradním
způsobem, v maximálním možném rozsahu; to platí zejména pro právní jednání Centrálního
zadavatele vůči dodavatelům a účastníkům zadávacího řízení k Veřejné zakázce, Věstníku
veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
b) je oprávněn požádat Pověřujícího zadavatele o delegování jeho zástupce do svého
interního orgánu podílejícího se na zadávacím řízení Veřejné zakázky podle Nařízení
Ministerstva vnitra č. 27/2019, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
c) umožní po ukončení zadávacího řízení Veřejné zakázky Pověřujícímu zadavateli nahlížet
do protokolů, zápisů, zpráv a dalších dokumentů týkajících se zadávacího řízení Veřejné
zakázky a na odůvodněné vyžádání poskytne Pověřujícímu zadavateli kopie uvedených
dokumentů;
d) bezodkladně Pověřujícímu zadavateli písemně oznámí zrušení zadávacího řízení Veřejné
zakázky podle § 127 a násl. Zákona, včetně odůvodnění tohoto postupu.
,
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V.
Pověřující zadavatel
Pověřující zadavatel se zavazuje:

a) ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem tomuto sdělit veškeré skutečnosti nutné
k vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 Zákona, případně změně nebo doplnění
zadávací dokumentace podle § 99 Zákona;

b) neměnit Provádějící smlouvu z hlediska jejich podstatných náležitostí a ujednání, zejména
ve vztahu k ceně, termínu a místu plnění a kvalitě plnění;

c) v případě své vůle uzavřít Prováděcí smlouvu tuto uzavřít v elektronické podobě v souladu
s účinnými právními předpisy, zejména Zákonem a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;

d) v případě uzavření Prováděcí smlouvy tuto uveřejnit v souladu s účinnými právními
předpisy, zejména Zákonem a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů;

e) uzavírat Prováděcí smlouvy na základě Rámcové dohody prostřednictvím Národního
elektronického nástroje,

f) v případě uzavření Prováděcí smlouvy tuto zaslat prostřednictvím datové schránky
Centrálnímu zadavateli a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího uzavření; je-li
Prováděcí smlouva zveřejněna v registru smluv, postačí zaslat v uvedené lhůtě ID smlouvy;

g) v případě uzavření Prováděcí smlouvy převzít od dodavatele plnění Prováděcí smlouvy a
uhradit jeho cenu;

h) v případě uplatnění smluvní sankce z Prováděcí smlouvy o tomto informovat Centrálního
dodavatele a to do 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění.
VI.

Zásady jednání
1) Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou nezbytnou součinnost při provedení
všech zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek podle této Smlouvy.
2) Smluvní strany jsou povinny navzájem se informovat o veškerých skutečnostech, které
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
3) Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby
nedocházelo k prodlení s dodržováním zákonných lhůt či dohodnutých termínů.
4) Strany Smlouvy prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se
seznámí v souvislosti s realizací zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek na základě
Smlouvy a které nejsou povinny uveřejnit v souladu s příslušnými ustanoveními účinných
právních předpisů.
5) Smluvní stranám za plnění této Smlouvy nepřísluší žádná odměna, náhrada, poplatek,
či jiná obdobná úhrada.
6) Veškeré náklady spojené s realizací činností Smluvní strany podle Smlouvy nese
dotčená Smluvní strana.
7) Za dodržení Zákona odpovídá při centralizovaném zadávání Centrální zadavatel, ledaže
k takovému porušení došlo jednáním či opomenutím Pověřujícího zadavatele.
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8) Pověřující zadavatel odpovídá za dodržení Zákona při realizaci zadávání veřejné
zakázky na základě Rámcové dohody.
9) Smluvní strany jsou povinny ve smyslu § 216 Zákona řádně uchovávat dokumentaci o
zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek podle této Smlouvy.
10) Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, které je výkonem práva nebo povinnosti
Smluvní strany podle této Smlouvy, bude učiněno či dáno v písemné formě a doručeno
datovou zprávou do datové schránky druhé Smluvní strany.
11) Jakékoliv jiné oznámení, žádost či sdělení bude učiněno a dáno podle jeho povahy
v ústní nebo písemné formě prostřednictvím kontaktních osob Smluvních stran, kterými jsou:
a) za Centrálního zadavatele
tomas.vlasanek@grh.izscr.cz,

Ing.

Tomáš

Vlašánek,

tel.

950 819 937,

mail:

b) za Pověřujícího zadavatele xxx.
12) Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat jednostranným oznámením o
případné změně kontaktních osob, či jejich údajů, a to způsobem uvedeným v odstavci 10.
Změna se se stane účinnou doručením oznámení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení
uvedeno jinak.
VII.
Doba trvání smlouvy
1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2025.
2) Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět do doby zahájení zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku i bez udání důvodu. Účinky výpovědi nastanou okamžikem jejího
doručení druhé Smluvní straně, není-li ve výpovědi stanoveno datum pozdější.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou Smluvní stranou.
2) Právní vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě této Smlouvy, které nejsou
upravené přímo touto Smlouvou, se řídí účinnými právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem.
3) Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se
souhlasem dotčených smluvních stran.
4) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 10 pracovních dnů po
doručení výzvy druhé Smluvní straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení
ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním
smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
5) Práva a povinnosti Smluvních stran zohledňují znění zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
6) Smlouva je uzavírána v elektronické podobě připojením elektronických podpisů
oprávněných osob Smluvních stran.
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7) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s účinnými právními
předpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich
obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Podpisy a datum, viz elektronické podpisy.

Centrální zadavatel:

Pověřující zadavatel:

Ing. Tomáš Vlašánek
vedoucí odd. VZ GŘ HZS ČR

xxx
xxx
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