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uzavřena podle 5 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle 5 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:
ICQ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „kraj“)

a

. Město Kopřivnice
se sídlem:
zastoupené:
Ico:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „město“)

a

. TATRA TRUCKS a.s.
se sídlem:
zastoupena:

IČQ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

I.
Smluvní strany

28. října 117, 702 18 Ostrava
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
70890692
QZ70890692
Ceská spořitelna, a.s.
200184—1650676349/0800

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
00298077
9200298077
Ceská spořitelna, a.s.
1767241349/0800

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

01482840
0201482840
Ceská spořitelna, a.s.
5571662/0800

(dále jen „společnost Tatra“)

Smluvní strany jsou dále v této smlouvě označovány též jako „společný zadavatel“.

III.
Uvod

. Smluvní strany, jakožto veřejní zadavatelé podle 5 4 odst. 1 a 5 ZZVZ, se touto smlouvou
dohodly na společném zadávání za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky,
jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího účastníka pro výkon koordinátora projektů „Muzeum
automobilů TATRA“, „Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře“ a „Upravy
veřejného prostranstvr“ uzavřená mezi krajem, městem a společností Tatra hrazená



z finančních prostředků kraje, města aspolečnosti Tatra, včetně uzavření příslušné smlouvy na
výkon koordinátorské činnosti.
Předpokládá se, že projekty „Muzeum automobilů TATRA“ a„Revitalizace NKPSlovenská strela
a výstavba depozitáře“ budou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014—2020.

I I I .
Jednání za společné zadavatele

Město a společnost TATRA souhlasí stím, že kveškerému jednání, k úkonům a k činnostem
souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky dle této smlouvy, není-li dále v této smlouvě
uvedenojinak, je oprávněn kraj.

IV
Předmět veřejné zakázky

Předmětem společné veřejné zakázky je výkon koordinátora projektů „Muzeum automobilů
TATRA“, „Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře“ a „Upravy veřejného
prostranství\.

V
Zadání veřejné zakázky

Smluvní strany se dohodly, že ve výběrovém řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku bude
postupováno vsouladu se ZZVZ a smluvní strany v něm budou vystupovat jako společný
zadavatel.

Výdaje spojené se zpracováním zadávacích podmínek a organizace Wběrového řízení ponese
kraj.

Informace týkající se výběrového řízení budou zveřejňovány na profilu kraje.

VI.
Povinnosti smluvních stran při zadávání veřejné zakázlq

Kraj je povinen zejména:
a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení, včetně návrhu

obchodních podmínekve formě návrhu příslušné smlouvy navýkon koordinátorské činnosti
(dále jen „zadávací dokumentace“),

b) zahájit avést zadáváníveřejné zakázkyačinit veškeré úkonysouvisející s tímtovýběrovým
řízením,

c) kdykolivnapožádánípředložitměstu nebospolečnosti TATRApříslušnou dokumentaci vážící
se kveřejné zakázce.

Smluvní strany jsou povinny zejména:
a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci přípravy a zpracování zadávací dokumentace

výběrového řízení a rovněž tak při procesu zadávání veřejné zakázky (např. poskytování
součinnosti při odpovídání na případné dotazy účastníků výběrového řízení),

b) pokonsenzuvšech tří smluvních stran ohledněvýběru nejvhodnější nabídkyuzavřítsmlouvu
na výkon koordinátorské činnosti případně zrušit výběrové řízení. Uzavření smlouvy na
výkon koordinátorské činnosti bude podmíněno schválením příslušných orgánů smluvních
stran oprávněných vtomto ohledu rozhodnout. Rozhodnutídle předchozívětysepřiměřeně



použije rovněž pro zrušení výběrového řízení, pokud budou zaslány nabídky. Pokud
nebudou zaslány nabídky, souhlasí smluvní strany stím, že bude výběrové řízení zrušeno
dle vnitřních mechanismů kraje (zrušení výběrového řízení vedoucím odboru kanceláře
ředitele krajského úřadu).

3. Zpracovaná zadávací dokumentace bude krajem zaslána jak městu, tak společnosti TATRA.

Kraj nezahájí zadávací řízení kveřejné zakázce dříve, dokud nedojde ze strany města ke
schválení zadávací dokumentace.

. Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky bude uchována po dobu určenou příslušnými
právními předpisy.

Náklady vzniklé v důsledku porušení povinnosti při zadávání veřejné zakázky nese ta smluvní
strana, která je prokazatelně způsobila.

. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 448.000 Kč bez DPH.

VII.
Hodnocení nabídek veřejné zakázky

. Výběrová komise bude složena z 9 členů, přičemž 5 členů komise a 5 náhradníků bude
jmenováno dle návrhu kraje, 2 členové komise a 2 náhradníci budou jmenováni dle návrhu
města a 2členové komise a 2 náhradníci budou jmenováni dle návrhu společnosti TATRA.

. Za účelem složení výběrové komise město a společnost TATRA navrhnou na základě
elektronické žádosti kraje ve lhůtě jím určené výše uvedený počet členů výběrové komise a ke
každému z nich jejich náhradníky.

. Výběrovou komisi jmenuje kraj. Výběrová komise provede posouzení kvalifikace, posouzení
nabídek a hodnocení nabídek.

Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném krajem, vjeho sídle, pokud
nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

, vm.
Uhrada podílů nákladů

Základem pro výpočet podílových nákladů spojených kuonem koordinátora projektů je
Finanční velikost jednotlivých projektů dle níže uvedené tabulky. Skutečné náklady budou
rozděleny mezi jednotlivé smluvní strany podle posledního sloupce tabulky.

_ i , , „ Clelkové, Podíl vlastníka„jt'.-;.jf

,Názeverwektu v nákáošfšžkm „23233535 ,
I' vmil. Kč koordinátora" *

Muzeum automobilů TATRA 123,3 50%

Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře 93,5 38%

Úpravy veřejného prostranství 30 12%

. Ve smlouvě na výkon koordinátorské činnosti bude uvedeno finanční rozdělení nákladů za
službu koordinátora mezi jednotlivé zadavatele. Fakturace ze strany koordinátora se
předpokládá jednou za čtyři měsíce od počátku výkonu koordinátora projektů a poslednífaktura
na zbylou část po ukončení výkonu koordinátorské činnosti. Koordinátor vystaví příslušný účetní
doklad vůči kraji, městu a společnosti Tatra samostatně.



Podrobnosti pro předložení účetního dokladu dle předešlého odstavce dohodnou zadavatelé
před zadáním veřejné zakázky a uvedou je ve smlouvě navýkon koordinátorské činnosti.

IX.
Ostatní ujednání

Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti této smlouvy spolupracovat při realizaci jejího
předmětu plnění. Ktomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li býtokruh těchto osob některé ze smluvních stran
rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana straně druhé neprodleně
písemnou formou.
Případné spory smluvních stran se budou řešit smírnou cestou.
Veškeré smluvní pokuty včetně úroků z prodlení vzniklé v důsledku porušení povinnosti
příkazníka stanovených ve smlouvě navýkon koordinátorské činnosti budouvymáhány krajem.
Smluvní pokuty včetně úroků zprodlení dle odst. 3 tohoto článku budou přerozděleny
jednotlivým smluvním stranám vpoměru dle čl. VIII této smlouvy, nebude-li smluvními
stranami dohodnuto písemně jinak.

X.
Závěrečná ustanovení

Není—li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě
ustanoveními občanského zákoníku.
Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy apodepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva je whotovena všesti stejnopisech splatností originálů, znichž každá ze
smluvních stran obdrží po jejich podpisu po dvou vyhotoveních.

Tato smlouva může být ukončena pouze písemnou dohodou všech smluvních stran, nebo
úplným splněním předmětu smlouvy všemi smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdyvyjádřenísouhlasu s obsahem návrhu smlouvydojde poslednísmluvnístraně, pokud
nestanoví zákon 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 (dálejen „zákon oregistru smluv“)jinak. Vtakovém případě smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv krajem.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluvve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněnívsouladu se zákonem
kraj.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly aže byla
uzavřena povzájemném projednání podle jejich pravé asvobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, aže se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání
osobních údajů dodržuje platné právnípředpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů
jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.



9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením č. 6_0/—5367 ze dne
\9. 94043

10. Doložka platnosti právního jednání dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

5 Kuzavření této smlouvy má město souhlas rady města Kopřivnice udělený usnesením č. 298
' ze dne 9.4.2019.

VOstravě dne i 3 .05. ZliiÉl VKopřivnici dne 1[] "UL“ 2019

Za Moravskoslezský kraj Za Město Kopřivnice

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje

\\ * lng Miroslav Kopečný

* starosta města Kopřivnice

VKopřivniciNdneťví nm, wii VKopřivnici dne 22.04 Zm

TATRA TRUCKS 8-5- Za TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice 421

Za TATRA TRUCKS a.s.


