
č. smlouvy: 2019/0668/OI_OARRP

Smlouva o poskytování služeb souvisejících s přípravou a administrací veřejné 
zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obstužnosti Statutárního města Kladna 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou

Uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst, 2 zákona 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními 
stranami:

Název:
IČO:
DIČ ;
Adresa sídla;
Bankovní spojení 
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojeni 
E-mail:

Dále jen „objednatel"

Název:
IČO :
DIČ:
Adresa sídla:
Bankovní spojení:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

Dále jen „poskytovatel"

I. preambule

Objednatel je na základě ustanoveni § 3 odst, 2) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících, v platném znění odpovědný za zajištění dopravní 
obslužností na území města.
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Mgr. Tomáš Machurek, advokát a jednatel
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Ing. Danem Jiránkem, primátorem
Ing. Tomáš Fujan, vedoucí Odboru dopravy a služeb

II. účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění poskytování služeb souvisejících s administraci zadávacího 
řízení na výběr dopravce (či dopravců) za účelem dlouhodobého zajištění dopravní 
obslužnosti objednatele veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
autobusovou dopravou (dále jen „Zakázka"). Poskytování právních služeb a služeb 
ekonomicko-technickéhp poradenství sestává zejména z vytvoření zadávacích podmínek 
a z realizace zadávacího řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon"), včetně souvisejících právních předpisů 
a vytvoření nástroje pro výpočet jednotkové ceny dopravního výkonu.

III. předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytování komplexních služeb nutných k naplnění cíle 
uvedeného v části II. smlouvy, tedy služeb sloužících k realizaci otevřeného řízení dle



p

§ 56 zákona - nadlimitní veřejné zakázky na výběr dopravce či dopravců, kteří zajistí 
dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou ve Statutárním městě Kladně (dále jen 
„Zakázka") včetně zastupování objednatele v tomto procesu a sjednání odměny za tyto 
činnosti.

IV. závazky Poskytovatele činnosti

1. Poskytovatel je v rámci postupů uvedených v části III. této smlouvy zejména povinen 
zajistit;

A úvodní právní konzultace za účelem nastavení zákonných zadávacích podmínek, 
stanoveni hodnotících a kvalifikačních kritérií, a další právní konzultace související 
s předmětem Zakázky (např. změnami právních předpisů, provázanost Zakázky na existenci 
stávajících dotačních projektů, stanovením technických a provozních standardů veřejné 
linkové dopravy na další části zadávací dokumentace); prezentace pro orgány objednatele,

B. zpracování zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, komplexní administraci 
zadávacího řízení Zakázky zadávané objednatelem coby zadavatelem podle zákona, 
zastupování objednatele v celém průběhu zadávacího řízení při výkonu všech práv 
a povinností vyplývajících objednateli ze zákona, s výjimkou úkonů uvedených v § 43 odst, 2 
zákona (v tom případě poskytovatel zpracuje pro účely rozhodnutí objednatele podklady 
k provedení těchto úkonů). Realizované činnosti podle tohoto Článku budou zahrnovat 
zejména tyto dílčí úkony (pokud nejsou tyto úkony ze své povahy jednorázové, bude tyto 
úkony činit dle potřeby poskytovatel po celou dobu, kdy je tato možnost zákonem 
připuštěna):

1. stanoveni předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
2. zajištění průběhu a vedení tržních konzultací dle § 33 zákona pokud bude ze strany

objednatele rozhodnuto o jejich realizaci,
3. zpracování zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky dle § 36 včetně

podmínek účasti dle § 37 zákona,
4. z pracování závazného návrhu smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
5. zpracování formuláře dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky dle

§ 212 odst, 9 zákona (viz vyhláška č. 16B/2016 Sb., o uveřejňován i formulářů pro 
účely zákona a náležitostech profilu zadavatele,

6. zapracování případných připomínek k zadávacím podmínkám a k závaznému
návrhu smlouvy vznesených ze strany zadavatele

7. zveřejnění oznámení o zahájení řízení dle § 212 zákona ve věstníku veřejných
zakázek a v úředním věstníku EU (TED),

8. vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona,
9. změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona,
10. kompletní zajištění činnosti komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
11. písemné čestné prohlášení všech členů komise, přizvaných odborníků nebo osob

zastupujících zadavatele (dle § 42 a § 43 zákona) o tom, že nejsou ve střetu 
zájmů dle § 44 zákona,

12. písemný protokol v případě listinných nabídek dle § 110 odst. 5 zákona, který bude
obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny spolu s údaji podle § 110 odst. 3 
zákona

13. ukončení otevírání nabídek dle § 108-110 zákona
14. zpráva o hodnoceni nabídek dle § 119 odst. 2 zákona
15. oznámení o vyloučení (pokud některý účastník zadávacího řízení byl vyloučen),
16. odborné posudky, vyjádření odborníků, pokud jich zadavatel využit dle § 42

zákona,
17. komunikace mezi zadavatelem a dodavateli dle § 211 zákona, pokud byla vedena

(týkající se zejména objasněni nebo doplnění nabídek)
18. posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny,



19. rozhodnutí o výběru dodavatele
20. oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona,
21. dle § 122 zákona k výzva vybranému dodavateli k předložení

a) originálů nebo ověřených kopii dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k
dispozici,

b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavřeni smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 zákona

c) informací a dokladů dle § 104 odst. 2 písm. a), b) Zákona, je-li vybraný
dodavatel právnickou osobou

22. oznámení o vyloučení (pokud vybraný účastník zadávacího řízení nepředložil
doklady nebo informace požadované dle § 122 odst. 3,

23. zajištění komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli dle § 211 zákona, pokud byla
vedena,

24. písemná zpráva o hodnocení nabídek dle § 119 odst. 2 zákona,
25. ověření splněni podmínek podle § 48 odst. 9 a zaslání výzvy dle § 122 odst. 3

zákona ze strany vybraného dodavatele a ověření splnění podmínek výzvy
26. oznámení o výsledku zadávacího řízeni dle § 126 zákona - zveřejnění do 30

pracovních dnů pracovních od uzavření smlouvy zadavatele způsobem dle § 212 
zákona,

27. písemná zpráva zadavatele ze zadávacího řízení - předání do 30 pracovních dnů
od ukončení zadávacího řízení (od uzavření smlouvy nebo od okamžiku dle § 51 
odst. 2 zákona),

28. vyhotovení písemné zprávy zadavatele dle § 217 zákona a její zveřejněn i na profilu
zadavatele

29. v případě zrušení zadávacího řízení oznámení o zrušení zadávacího řízení
30. kompletace dokumentace o Zakázce, včetně písemné evidence úkonů, a předání

dokumentace objednateli k archivaci. Pro účely předání a převzetí dokumentace 
k Zakázce bude vyhotoven protokol zpracovaný Poskytovatelem a podepsán 
zástupci smluvních stran této smlouvy

C. zastupování objednatele v případných postupech a řízeních vedených Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže související se Zakázkou

D. zastupováni objednatele v případném řízení o správní žalobě proti rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže související se Zakázkou vč. řízení o mimořádném opravném 
prostředku.

E. součástí zakázky je i zpracování výpočtového nástroje pro tvorbu ceny, jenž bude tvořit 
součást zadávací dokumentace a následně smlouvy na zajištěni dopravní obslužnosti 
veřejnou autobusovou dopravou ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Výpočtový nástroj bude zpracován v dohodnutém formátu a musí umožňovat výpočet 
jednotkové ceny dopravního výkonu na základě podrobného rozpadu ceny zpracovaného 
v souladu s platnými právními předpisy pro jednotlivé druhy pohonu (nafta, CNG) a na jejich 
základě celkové (vážené) ceny, jež bude použita pro hodnocení nabídek.
Výpočtový nástroj bude zohledňovat průběh plnění smlouvy po celou dobu její účinnosti na 
základě vývoje nasazení vozidel na jednotlivé druhy pohonu (nafta, CNG) v jednotlivých 
dopravních letech a případně dle dalších charakteristik (např. velikost autobusu apod.), 
a musí umožňovat stanovit upravenou jednotkovou cenu v jednotlivých dopravních letech. 
Nástroj musí rovněž umožňovat individuální indexaci jednotlivých nákladových položek 
způsobem stanoveným ve smlouvě. Nástroj může být využit rovněž k dalším výpočtům - 
změny jednotkových cen při snížení a rozšíření dopravního výkonu či pro výpočet náhrad 
za objížďky.



V případě zájmu může nástroj umožňovat rovněž výpočet ex post vyrovnání dle skutečných 
nákladů dopravce ve stanovených intervalech (např. v polovině a na konci trvání smlouvy).
V případě zájmu zadavatele může nástroj rovněž umožňovat porovnání nabídek za účelem 
využití možnosti dle § 101 odst. 4 ZZVZ, tedy zadání všech oblastí jednomu dodavateli místo 
rozděleného zadání jednotlivých oblastí.
Výpočtový nástroj může rovněž případně sloužit k hodnocení nabídek v ostatních číselně 
vyjádřitelných hodnotících kritériích.

2. Poskytovatel je povinen při výše uvedených činnostech zajistit, resp. zohlednit:
a. smlouvy, na základě nichž je zajišťována dopravní obslužnost Statutárního města

Kladna veřejnou linkovou dopravou v současné době
b. skutečnosti vyplývající z pravomocných rozhodnuti Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže při obdobných zakázkách
c. provázání Zakázky s případnými dotačními projekty objednatele

3. Poskytování služeb objednateli nezahrnuje zpracování dopravně-technických podkladů 
zadávací dokumentace (tj. návrhy jízdních řádů a oběhů vozidel pro jednotlivé oblasti, 
technické a provozní standardy veřejné dopravy Statutárního města Kladna, smluvní a tarifní 
přepravní podmínky). Za účelem možnosti splněni svých závazků poskytovatel osloví 
objednatele s dostatečným předstihem s požadavkem na doložení takovýchto podkladů do 
určené doby.

4. Poskytovatel se zavazuje zpracovat a předložit kompletní zadávací dokumentaci 
pro potřeby jejiho schválení výkonnými orgány objednatele v terminu nejpozději do 100 dnů 
od účinnosti smlouvy.

5. Poskytovatel se zavazuje činit taková právní jednání, aby objednatel mohl s vítězem 
či vítězi Zakázky uzavřít smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Kladno 
v nejkratší možné době.

V, závazky Poskytovatele ostatní

1. Poskytovatel bere na vědomí, že veškerá dokumentace musí být v souladu s platnou 
a účinnou právní úpravou a odpovídat požadavkům objednatele sděleným poskytovateli 
při vzájemných konzultacích me2i objednatelem a poskytovatelem nebo prostřednictvím 
podkladů předaných objednatelem poskytovateli. Veškeré dokumenty musí být 
odsouhlaseny a schváleny objednatelem tak, aby byly odeslány oprávněným osobám 
čí uveřejněny ve lhůtách stanovených zákonem. Objednatel má právo požadovat 
po poskytovateli vysvětlení a odůvodnění obsahu zadávacích podmínek a dalších úkonů 
učiněných poskytovatelem.

2. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování služeb s odbornou péčí, jednat 
čestně a svědomitě a řídit se pokyny objednatele. Poskytovatel je při plnění předmětu 
smlouvy vázán pouze zákony, dalšími obecně závaznými právními předpisy a stavovskými 
předpisy a v jejich mezích pokyny objednatele. Zjistí-li poskytovatel kdykoliv při poskytování 
služeb na základě této smlouvy, že pokyny objednatele jsou nevhodné, nesprávné či 
pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to objednatele upozornit a takové 
pokyny splnit jen tehdy, bude-li na nich Objednatel trvat.

3. Poskytovatel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu nebo které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou.

4. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitosti a jež mohou mlt vliv na změnu jeho pokynů.



5. Poskytovatel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plněni této smlouvy {zejm. 
o aktuálně řešené dílčí problematice a předpokladu termínu jejího zpracování}, kdykoliv o to 
objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 
Poskytovatel bere na vědomí, že reakční doba ze strany poskytovatele nesmí být delší než 
24 hodin od doručení písemného požadavku objednatele na reakci (krom sobot, nedělí 
a svátků).

6. V souladu se zákonem č. 85/1996 5b., o advokacii, ve zněni pozdějších předpisů, 
zachovává poskytovatel mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti 
s poskytováním služeb na základě této smlouvy dozví.

7. Poskytovatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu 
uskutečnění právního jednání jeho jménem. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc, která 
je přílohou této smlouvy.

8. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu předat objednateli, všechny věci, které 
převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. Požaduje-li to jedna ze smluvních 
stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který musí být podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Poskytovatel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není ve vztahu k Veřejné 
zakázce podjatý ve smyslu § 44 zákona a on ani osoba, s níž by byl ve vztahu, který by mohl 
vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti, nemá v úmyslu být ucházet se o Zakázku. Pokud by 
v průběhu zadávacího řízeni na Zakázku nastala změna těchto skutečností, uvědomí 
Poskytovatel neprodleně Objednatele. Nepravdivost tohoto prohlášeni je smluvními stranami 
považována za podstatné porušení této smlouvy.

10. Poskytovatel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne v důsledku 
porušení povinnosti Poskytovatele podle této smlouvy nebo podle platných a účinných 
předpisů (např. sankce uložené objednateli správními orgány v důsledku porušení povinnosti 
související se Zakázkou). Odpovědnost poskytovatele se vztahuje i na případ, kdy byla 
škoda způsobena zástupcem Poskytovatele, kterého poskytovatel k plnění předmětu této 
smlouvy použil. Této odpovědnosti se lze zprostit, pokud poskytovatel prokáže, že škodu 
nezavinil.

11. Poskytovatel tímto uděluje objednateli bezúplatné oprávnění užít výstupy zpracovatele 
vytvořené při poskytování služeb dle této smlouvy, a to ke všem způsobům užití, jež jsou 
nezbytné k dosažení účelu vyplývajícího ze Smlouvy.

12. Poskytovatel se zavazuje vést samostatnou písemnou evidenci všech úkonů učiněných 
při poskytování služeb v souvislosti se Zakázkou, tedy zejména zadávací dokumentace 
a úkonů, které učinil v souvislosti se Zakázkou objednateli, správní orgány a další subjekty; 
součástí této evidence bude též spisový přehled, ze kterého bude patrné, pod jakým 
označením je která listina ve spise založena, datum jejího vyhotoveni, její název a její 
původce {dále jen spis). Poskytovatel se zavazuje předat spis objednateli do termínu 
uvedeném v jeho výzvě, nejpozději však po ukončení zadávacího řízení Zakázky. Místem 
předání bude sídlo objednatele. O předání spisu bude sepsán předávací protokol. Odmítne-li 
objednatel spis převzít, sepíši smluvní strany protokol o důvodu odmítnutí převzetí.



VI. závazky objednatele - odměna a platební podmínky

1. Za služby uskutečněné poskytovatelem objednateli dle této smlouvy se sjednává odměna. 
Odměna se sjednává jako nejvýše přípustná a je ujednána pevnou částkou dle následující 
tabulky:

Odměna bez DPH 497.000.- ....... ,-Kč

Sazba DPH 21%

Výše DPH 104.370,- ......... -Kč

Odměna včetně DPH 601.370,- ........ ,-KČ

2. Odměna zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady poskytovatele, zejména cestovní 
výdaje, náklady na uveřejňování potřebných informaci o Zakázce, poštovné
či telekomunikační poplatky. Změna výše odměny včetně DPH je možná pouze v případě 
změny sazby DPH, a to o částku odpovídající výši změny DPH.

3. Objednatel uhradí poskytovateli odměnu na základě faktur (daňových dokladů) 
vystavených Poskytovatelem a to v následující výši a term ínech:

a. část odměny ve výši 50 % do 14 dnů od doručeni faktury, která může být vystavena
nejdříve po odevzdání kompletních zadávacích podmínek zadávacího řízení 
Zakázky a jejích následného schválení výkonnými orgány objednatele,

b. část odměny ve výši 15 % do 14 dnů od doručení faktury, která může být vystavena
nejdříve po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadávacího řízení Zakázky,

c. část odměny ve výši 15 % do 14 dnů od doručení faktury, která může být vystavena
nejdříve po ukončení zadávacího řízení Zakázky z důvodu uzavření smlouvy 
(všech smluv) s vybraným (vybranými) poskytovatelem (poskytovateli); faktura smí 
být vystavena i v případě, že k uzavření této smlouvy (smluv) nedojde z důvodů 
na straně vybraného poskytovatele (poskytovatelů).

d. část odměny ve výši 10 % do 14 dnů od doručení faktury, která bude vystavena,
pokud průběh Zakázky bude vyžadovat poskytování právních služeb spojených 
se zastupováním zadavatele ve správních řízeních souvisejících se Zakázkou 
vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

e. část odměny ve výši 10 % do 14 dnů od doručení faktury, která bude vystavena,
pokud průběh Zakázky bude vyžadovat zastupováni objednatele v řízení o správní 
žalobě proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže související 
se Zakázkou.

4. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných daňových a účetních 
předpisů. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručeni daňového 
dokladu (faktury) objednateli.

5. Každá faktura musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo alokace finančních 
prostředků objednatele. Toto čís loje objednatel povinen písemně poskytovateli sdělit do 14-ti 
dnů po podpisu smlouvy nebo ve stejné lhůtě v případě, že dojde k jeho změně.

6. Poskytovatel je povinen spolu s fakturou podle odst. 3 tohoto článku předložit objednateli 
vyúčtování, jehož obsahem bude soupis provedených činností souvisejících s plněním podle 
této Smlouvy.

7. Úhrada odměny bude provedena bezhotovostní formou, převodem na bankovní účet 
poskytovatele uvedený na faktuře. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn 
dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu příkazce.



VII. závazky objednatele - ostatní

1. Objednatel se zavazuje, že poskytne veškerou potřebnou součinnost poskytovateli, tedy 
zejména, že:

a. v termínech, které budou dohodnuty, poskytne podklady dle čl. IV odst. 3. této
smlouvy,

b, bude bezodkladně informovat poskytovatele o okolnostech, které mohou mít vliv
na plněni dle této smlouvy,

c, bezodkladně postoupí poskytovateli žádosti, námitky a jiná podání, která souvisí
s plněním dle této smlouvy

d. bezodkladně na základě požadavku poskytovatele provede úkon, který je nezbytný
k naplněni účelu této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám jakékoli informace, které mu byly 
sděleny poskytovatelem. To neplatí v případě, kdy je k poskytnutí těchto informací objednatel 
povinen dle právního předpisu.

Vlil. zástupci smluvních stran a pravidla doručování

1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby vyplývající z této smlouvy prostřednictvím 
svých společníků, advokátů, advokátních koncipientů a dalších osob zaměstnaných 
Poskytovatelem či trvale s ním spolupracujících, Tyto osoby jednají při poskytování právních 
služeb dle této smlouvy jménem a na učet Poskytovatele. Základní tým Poskytovatele pro 
poskytování právních služeb a služeb ekonomicko-technického poradenství na základě této 
smlouvy budou tvořit následující osoby oprávněné pro jednání s Objednatelem (mezi těmito 
osobami musí být osoba, kterou poskytovatel uvedl jako hlavního administrátora veřejné 
zakázky ve své nabídceV______

3. Určení zástupci objednatele a poskytovatele jednají za smluvní strany ve všech věcech 
souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 
a doklad o předání věcí. Určený zástupce objednatele je též oprávněn udělovat poskytovateli 
pokyny

4. Změna určení zástupců objednatele a poskytovatele nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 
či elektronickou poštou. Pro doručováni platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich



zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které sí smluvní strany po uzavření 
této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považuji za uskutečněná v případě osobního 
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání 
faxem čí elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při 
použiti stejného komunikačního kanálu.

IX. sankční ustanovení

1. V případě, že poskytovatel:
a. nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku IV. odst. 1 písm. b) této

smlouvy, zavazuje se poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z odměny včetně DPH za každý případ

b. nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo stanovené objednatelem
na základě této smlouvy, zavazuje se poskytovatel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z odměny včetně DPH za každý započatý den prodleni,

c. nesplní pokyn udělený objednatefem na základě této smlouvy, zavazuje
se poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny 
včetně DPH za každé nesplnění pokynu,

d. nesplní povinnost, která by vedla k porušení povinnosti zadavatele při zadávání
Zakázky podle zákona, je stanovena smluvní pokuta 
ve výši 50.000,- Kč.

2. V případě, že objednatel poruší:
a. ČI. VI, odst. 3. smlouvy tím, že bude v prodlení s úhradou faktury, sjednává

se smluvní pokuta ve výši 2000,-Kč za každý den prodleni
b. ČI. VIL odst. 2. smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč.

3. Smluvní strany se dohodly, že:
a. kumulace smluvních pokut není vyloučena,
b. uplatněním práva na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo na uplatnění

náhrady újmy,
c. veškeré sankce jsou splatné na 2ákladě písemné výzvy, která bude doručena

povinné smluvní straně. Délka splatnosti je 30 dnů.

X. některé možnosti zániku závazku

1. Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu, pokud zadávací řízení nebude zahájeno 
ani 12 měsíců po uzavření této smlouvy.

2. Výpověď musí být vždy písemná a doručena druhé smluvní straně. Strany se dohodly 
na výpovědní době v délce 7 dnů. Tato lhůta počíná běžet první den, který následuje po dni 
doručenf výpovědi druhé smluvní straně.

3. Podstatné porušení smluvní povinností jedné smluvní strany zakládá možnost odstoupení 
od smlouvy straně druhé. Odstoupením není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty 
a náhradu újmy. Odstoupení od smlouvy má účinky ex nunc.

4. Pokud poskytovatel poruší své smluvní povinnosti takovým způsobem, který může 
poškodit práva nebo oprávněné zájmy objednatele, a vadný stav neodstraní ani na základě 
písemné výzvy ze strany objednatele neboje vadný stav již neodstraňitelný, jedná se 
o podstatné porušení smlouvy zakládající možnost objednatele odstoupit od smlouvy.



XI. závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se v souvislosti s § 588 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že veškerá zákonná ustanovení mají přednost před 
obecně zachovávanými zvyklostmi či praxí zavedenou mezi stranami.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněni 
pozdějších předpisů a dále zákonem 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být vyhotoveny písemně se souhlasem 
druhé strany, a to konkrétně ve formě číslovaných dodatků.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, smlouva nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Poskytovatel jedno. Všechny tyto tři stejnopisy mají platnost originálu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se 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, a prohlašují, že žádné ustanovení této 
smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být 
zveřejněna v plném zněni včetně jejích příloh a dodatků.

7. Poskytovatel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem 
osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje poskytovatele 
za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobni údaje 
poskytovatele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využiti jiného zpracovatele údajů. 
Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti 
s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o 
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, souhlasí s ním a na důkaz 
skutečné, vážné a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

http://www.mestokladno.cz
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PLNA MOC

ZMOCNUEL

Název:
IČO:
DIČ:
Adresa sídla : 
Bankovní spojení: 
Zastoupené:

Statutární město Kladno
00234516
CZ00234516
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

ZMOCNĚNEC

IČO : 
DIČ :

Název:

Adresa sídla :
u&MfáéPJté....

Bankovní spojení:
Zastoupené : IC/íAPÍ/Jí. ď ,-yy

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k:

I. provádění všech úkonů souvisejících s realizací otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněni {dále jen zákon) - nadlimitní 
veřejné zakázky na výběr dopravce či dopravců, kteří zajistí dopravní obslužnost veřejnou 
linkovou dopravou ve Statutárním městě Kladno.
Zmocněnec je tak zejména oprávněn k provádění všech úkonů dle § 43 zákona, tedy 
například (nikoli však výlučně):
■ zajištění průběhu a vedení tržnleh konzultací dle § 33 zákona,
■ zveřejnění oznámení o zahájení řízen Idle § 212 zákona ve věstníku veřejných zakázek 
a v úředním věstníku EU (TED),
■vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona,
■ změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona,

II. zastupování zmocnitele v příp. správním řízení vedeném v souvislosti s uvedenou 
veřejnou zakázkou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či při poskytování součinnosti 
tomuto správnímu orgánu v souvislosti s uvedenou veřejnou zakázkou,

III. zastupování zmocnitele v příp. soudním řízení vedeném ve správním soudnictví 
v souvislosti s uvedenou veřejnou zakázkou.

Tato plná moc je přílohou „Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s přípravou 
a administrací veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Statutárního 
města Kladno veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou 
dopravou


