
Smlouva o společném postupu zadavatelů

Číslo: S-3263/00066001/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 7 zákona č. 134/2016 Sb.,
c o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi následujícími smluvními

stranami (dále jen ,,Smlouva"):

1. Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 70891095, DIČ: CZ 70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOXl77, 160 41 Praha 6
číslo účtu:
zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu
se sídlem: Zborovská ll, 150 21 Praha 5 - Smíc ov
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem organizace
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
organizace
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen ,,Středočeský kraj")

2. LetiŠtě BeneŠov, příspěvková organizace

se sídlem: Nesvačily 145, 257 51 Bystřice

zastoupena: Vladimírem Hadačem, ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČO: 66781931

(dále jen ,,, Letiště Benešov, okres Benešov ")

3. F-AIR spol. s.r.o.
se sídlem: Letiště Benešov, 257 51 Bystřice - Nesvačily 126
zastoupený: Ing. Michalem Markovičem, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČO: 00662381

e

(dále jen ,,F-AIR spol. s r.o."')

4. Letecká škola BEMOAIR s.r.o.
se sídlem: Nesvačily ev.č. 0193, 257 51 Bystřice
zastoupený: Vítězslavem Nováčkem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČO: 26717018



U

(dále jen ,,Letecká škola BEMOAIR s.r.o.")

(Středočeský kraj, Letiště Benešov, příspěvková organizace, F-AIR spol. s r.o. a Letecká
škola BEMOAIR s.r.o. dále společně také jen ,,ZúČastnění zadavatelé" nebo ,,Smluvní

( strany")

I.
Účel smlouvy

Středočeský kraj, jakožto veřejný zadavatel podle § 4 odst. l písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ"), společně s ostatními
Zúčastněnými zadavateli, jak jsou uveden v identifikaci Smluvních stran, ve smyslu ust. § 7
odst. l ZZVZ, se dohodl, že na základě této Smlouvy společně zadají níže specifikovanou
veřejnou zakázku.

Účelem této Smlouvy je dále v souladu s § 7 odst. 2 ZZVZ upravit vzájemná práva a
povinnosti související se zadávacím řízením, jakož i stanovit způsob jednání vůči
třetím osobám při zajištění tohoto řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce,
včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek dále stanovených v této smlouvě
pro akci ,,Zpevněnípřistávacía vzletové dráhy a úprava signalizačního a
zabezpečovacího zařízení na letišti Benešov" (dále jen ,,Věřejná zakázka").

II.
Předmět smlouvy a specifikace veřejné zakázky

1. Předmětem Smlouvy je společný postup při zadání Veřejné zakázky a společný výkon
zadavatelských činností podle ZZVZ při výběru nejvhodnějšího dodavatele na
provedení stavebních prací pro Veřejnou zakázku.

III.
Zajištění veřejné zakázky

l. Smluvní strany se dohodly, že proplacení závazků vyplývající z této Smlouvy bude
Smluvními stranami uhrazeno následovně:

A) Středočeský kraj ' ,

se zavazuje zajistit financování ze svého rozpočtu ve výši 21,28 mil. KČ včetně DPH
(17,587 mil. KČ bez DPH) pro stavební část Veřejné zakázky v rozsahu stavebních
objektů, které jsou součástí Stavby;

Letiště Benešov, okres BeneŠov se zavazuje zajistit ze svého rozpočtu financování
Veřejné zakázky částkou 300.000,- KČ;
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B) F-AIR spol. s.r.o.

se zavazuje zajistit ze svého rozpočtu financování Veřejné zakázky částkou 150.000,-
Kč;

( C) Letecká škola BEMOAIR s.r.o.

se zavazuje zajistit ze svého rozpočtu financování částkou 50.000,- KČ.

2. Smluvní stran se dohodly, že finanční prostředky budou Smluvními stranami převedeny
na úče edený u Komerční banky a.s., a to do 60 dnů ode dne nabytí
účinnosti této Smlouvy.

3. Náklady související s úhradou Veřejné zakázky budou hrazeny z účtu dle předchozího
odstavce a v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění. Skutečné náklady Veřejné zakázky budou stanoveny ve
smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem, a to až na základě výsledku výběrového řízeni.

IV.
Jednání za zúčastněné zadavatele

1. K veškerému jednání vůči třetím osobám a k činnostem souvisejícím se zadáním Veřejné
zakázky podle ČI. II. odst. 2. této Smlouvy, není-li dále uvedeno jinak, je za Zúčastněné
zadavatele podle této Smlouvy oprávněn jednat na základě jejich zmocnění:

Středočeský kraj zastoupen:
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001; DIČ: CZ00066001
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem organizace
(dále jen ,,Zástupce zúčastněných zadavatelů")

2. Zástupce zúčastněných zadavatelů nese odpovědnost za provádění jednotlivých úkonů
v rámci zadávacího řízeni dle ZZVZ.

V.
Povinnosti a práva smluvních stran ,

l. Středočeský kraj jako Zástupce zúčastněných zadavateiů je povinen:

a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení na stavební
práce, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy;

b) zahájit a vést zadávací řízení podle ZZVZ na Veřejnou zakázku;
c) přijímat nabídky dodavatelů/uchazečů;
d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky;
e) zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v ZZVZ
f) kdykoliv na požádání předložit druhé smluvní straně příslušnou dokumentaci

vztahující se k Veřejné zakázce;
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g) po výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu se zhotovitelem na provedeni
projekčních a stavebních prací financovaných z prostředků Středočeského kraje;

h) použít předloženou projektovou dokumentaci k výběru zhotovitele pro Veřejnou
zakázku;

i) zajisti nezávislý stavební dozor pro stavební objekty;

, j) zajistit realizaci dle specifikace Veřejné zakázky podle článku Il. odst. 2. této
Smlouvy;

k) po ukončení spolupráce dle této Smlouvy předat ostatním Smluvním stranám kopie
veškerých písemností a dokladů týkajících se zadání Veřejné zakázky a výběru
nejvhodnějšího uchazeče;

2. Smluvní strany jsou povinny zejména:

a) poskytovat si vzájemnou součinnost a informace v rámci procesu zadání Veřejné
zakázky;

b) po výběru nejvhodnější nabídky hodnotící komisí uzavřít smlouvu podle ČI. VII. odst.2.
této Smlouvy.

3. Zástupce zúčastněných zadavatelů po předložení zadávací dokumentace zpracovatelem
předá kopie této dokumentace všem Smluvním stranám a současně je informuje o termínu
společného projednání této zadávací dokumentace. Pro společné projednáni zadávací
dokumentace Smluvními stranami se uplatní postup podle ČI. VIII. odst. 2. této Smlouvy.

4. Na základě společného projednání zadávací dokumentace podle odst. 3. tohoto článku
Smlouvy, mohou Smluvní strany uplatnit k zadávací dokumentaci připomínky a návrhy
(s uvedením, zda se jedná o připomínku zásadní, jinak za zásadní nebude považována), a
to ústně při tomto projednání nebo písemně elektronickou poštou v termínu nejpozději do
5 dnů po projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze
Smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato
smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.

5. Případné připomínky či návrhy Smluvních stran k zadávací dokumentaci je Zástupce
zúčastněných zadavatelů povinen ve spolupráci se zpracovatelem zadávací dokumentace
vypořádat nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle
odst. 4. tohoto článku Smlouvy a poté bezodkladně informovat druhou smluvní stranu o
způsobu vypořádání připomínky či námitky. Nebude-li smluvní strana se způsobem
vypořádání své připomínky či námitky, kterou považuje za zásadní, souhlasit a
nedohodne-li se Zástupcem zúčastněných zadavatelů jiný způsob jejího vypořádání. je
oprávněna od spolupráce se Zúčastněnými zadavateli odstoupit.

6. Po vypořádání všech obdržených připomínek Smluvních stran k zadávací dokumentaci
podle odst. 5. tohoto článku Smlouvy, Zástupce zúčastněných zadávatelů bez zbytečného
odkladu předloží ostatním Smluvním stranám kopii konečné verze zadávací
dokumentace.

O

VI.
Hodnocení nabídek

l. Pro účely otevírání obálek a zajištění úkonů souvisejících s hodnocením, posouzením
kvalifikace a posouzením splněni podmínek zadání a podmínek účasti v zadávacím řízení
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Veřejné zakázky, jmenuje Středočeský kraj spolu s ostatnímu Zúčastněními zadavateli
pětičlennou komisi, přičemž Středočeský kraj jmenuje 2 členy a 2 náhradníky a každý
zúčastněný zadavatel jmenuje l člena komise a l náhradníka.

2. Postup a jednání komise se bude řídit příslušnými ustanoveními ZZVZ, podmínkami

, uvedenými v zadávací dokumentaci a interních předpisech Středočeského kraje a Krajskésprávy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

3. Veškerá jednání komise (otevírání, posuzování a hodnocení nabídek) týkající se Veřejné
zakázky budou probíhat v termínech určených Zástupcem zúčastněných zadavatelů v
jeho sídle, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. Určené termíny budou
oznámeny ostatními Smluvními stranami nejméně 3 dny před daným jednáním komise.

VII.
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

l. Zástupce zúčastněných zadavatelů, na základě doporučení hodnotící komise, rozhodne
o výběru nejvhodnější nabídky. Zástupce zúčastněných zadavatelů současně informuje
ostatní Zúčastněné zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to elektronicky
nejpozději následující pracovní den po provedení výběru.

2. Po marném uplynutí lhůty pro podání námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky podle ZZVZ Zúčastněni zadavatelé společně uzavřou s vybraným uchazečem
smlouvu na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací a obchodními
podmínkami.

VIII.
Způsob komunikace, místo jednání

l. Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma
komunikace, tj. ve formě e-mailu.

2. Bude-li během zadávání Veřejné zakázky zapotřebí osobního jednání Zúčastněných
zadavatelů, místem jednání bude sídlo Zástupce zúčastněných zadavatelů, pokud nebude
Smluvními stranami dohodnuto jinak.

IX.
Doba trvání smlouvy

l. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle ČI. I. této
Smlouvy, tj. do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem na provedení stavebních prací
na Veřejnou zakázku a úhrady všech nákladů spojených Se zadáním Veřejné zakázky
nebo do realizace díla. Tento okamžik se považuje za ukončeni sElolupráce Zúčastněných
zadavatelů dle této Smlouvy.

2. Platnost Smlouvy ani ukončeni spolupráce Zúčastněných zadavatelů nemá vliv na
případnou odpovědnost Zúčastněných zadavatelů za jednotlivé úkony v rámci zadávacího
řízeni na Veřejnou zakázku.

X.
Společná a závěrečná ustanovení
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l. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ.

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně
číslovanými dodatky. Ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech

, Smluvních stran a předchozí schválení v příslušných orgánech Zúčastněných zadavatelů.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Středočeský
kraj obdrží 3 stejnopisy, Letiště Benešov, příspěvková organizace, F-AIR spol. s.r.o. a
Letecká škola BEMOAIR s.r.o. po 1 stejnopisu. Tato Smlouva nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami.

4. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí obecnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné
nebo více smluv mezi Smluvními stranami, zavazují se tyto Smluvní strany k uzavření
takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují
svoje podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů - doporučeno: Radou Středočeského kraje dne
3.6.2019 usnesením číslo 061-19/2019/RK a schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje
dne 24.6.2019 usnesením č. 091-19/2019/ZK.

V Říčanech dne: V Bystřici dne:

Za Středočeský kraj Za Letiště Benešov p.o.

eV Nesvačilech dne: V Nesvačilech dně:

Za F-AIR spol. s.r.o. Za Leteckou školu BEMOAIR s.r.o.

.
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· '·""' " Usnesení č. 061-19/2019/RK ze dne 3.6.2019

Zpevnění a osvětlení přistávacích drah na Letišti BeneŠov

Rada kraje po projednáni

I. doporučuje
Zastupitelstvu Středočeského kraje schválit realizaci stavby ,,Letiště Benešov - zpevněni
RWY a SZZ" zaměřené na rekonstrukci,
zpevnění a osvětlení přistávacích drah na Letišti Benešov

II. doporučuje
Zastupitelstvu Středočeského kraje pověřit ředitele KSÚS Mgr. Zdeňka Dvořáka mpa
zajištěním vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby ,,Letiště Benešov - zpevnění
RWY a SZZ"

III. souhlasí
návrh smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci ,,Letiště Benešov - zpevnění RWY
a SZZ" podle přílohy Č. 2 k Tisku 1263 (2019)

IV. pověřuje
ředitele KSÚS SK p. o. Mgr. Zdeňka Dvořáka podpisem smlouvy o spolupráci veřejných
zadavatelů na akci
,,Letiště Benešov - zpevnění RWY a SZZ"

V. ukládá
Krajskému úřadu Středočeského kraje dopracovanou smlouvu o spolupráci veřejných
zadavatelů na akci ,,Letiště Benešov - zpevnění RWY a SZZ" předložit na jednání
Zastupitelstva Středočeského kraje
Termín: 24. 6. 2019

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy
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91. Zpevnění a osvětlení přistávacích drah na Letišti Benešov

Tisk č. 0342(2019)

c K tomuto bodu vystoupil Mgr. Daniel Štěpánek, místostarosta města Bystřice.
'C

USNESENÍ č. 091-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019

Zastupitclstvo kraje po projednáni

I. schvaluje

realizaci stavby ,,Letiště Benešov - zpevnění RWY a SZZ" zaměřené na rekonstrukci, zpevněni

a osvětleni přistávacích drah na Letišti Benešov

II. schvaluje

uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů na stavbu ,,Letiště Benešov - zpevněni

RWY a SZZ", podle přílohy k Tisku Č. 0342(2019)

III. pověřuje

ředitele KSÚS SK, p. o. Mgr. Zdeňka Dvořáka, MPA zajištěním vyhlášení výběrového řízení

na zhotovitele stavby, TDS a BOZB akce ,,Letiště Benešov - zpevnění RWY a SZZ"
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