
SMLOUVA O SDRUŽENÍVE SPOLEČNOSTI
podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: podbabská 1014/20, 160 00 Praha
lČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
zastoupená: Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předseda představenstva

Ing. Martinem Vejsadou, místopředseda představenstva
(dále též ,,Společník 1" nebo ,,Správce")

a

FRAM Consult a.s
se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3
lČ: 64948790, DIČ: CZ60193280
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v praze, oddíl B, vložka 3682
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
(dále též ,,Společník 2")

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha, ČR
lČ: 257 93 349, DlČ:CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného MÉšstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předseda představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředseda představenstva
(dále též ,,Společník 3")

a

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
lČ: 25103431, DlČ:CZ25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
zastoupená: Ing. jiřím Libusem, předseda představenstva

Mgr. Filip Dudíkem, místopředseda představenstva
(dále též ,,Společník 4")

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
lČ: 46347488, DIČ:CZ46347488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupená: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
(dále též ,,Společník 5")

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako ,,Společnici"; jsou-li sdruženi vÍce, než dva společnIci, budou
ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako ,,Další společníci")

se touto smlouvou sdružuji jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o
sdružení ve společnosti (dále jen ,,Smlouva").
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l. Společnost
1. Společnost, která sdružením Spdečníků podle této smlouvy vzniká {,,Společnost"), nebude mít právní osobnost, a

ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdIlně.

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

,,SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr."

3. Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sIdle Správce na adrese:
podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

ll. společný účel a doba trvání Společnosti
1. Účelem Společnosti je

a) zvýšeni efektivnosti využití vlastních zdrojů SpolečnIků a dosažení optimálnich podmínek k plnění níže
uvedené Zakázky;

b) podáníspolečné žádosti o účast a v případě výzvy zadavatele k podáni nabídkyi podáníspolečné nabídky
SpolečnIků v zadávacím řIzenI na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace staveb (dále jen
,,Zakázky"), jež jsou uvedeny v tabulce v konci tohoto odstavce a jejímž zadavatelem je středočeský kraj,
Zborovská 81/11 ,150 21 Praha 5, lČ: 70891095 (dále jen ,,Zadávací řizenI").

C) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření rámcové smlouvy
na realizaci Zakázky se zadavatelem {,,Rámcová smlouva") a společné poskytnutí plněni, které je předmětem
Zakázky.

Seznam Zakázek, za jejichž účelem byla založena Společnost dle této smlouvy:

,,Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic ll. a Ill. tříd
ve Středočeském kraji"

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z niže uvedených
skutečností:

a) Zadávací řIzeni bude zrušeno, a to dnem pravomocného zrušeni;

b) Zadavatel nevyzve Společníky k podání nabídky k Zakázce, a to dnem, kdy proti rozhodnutí o vyloučení
Spdečniků z důvodu neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání
úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vráceníveškerých jistot za nabídku,
dojde-li k němu později

C) zadavatel vydá rozhodnutí o přiděleni Zakázky svědčÍcÍ o tom, že přIsluŠná Rámcová smlouva nebude uzavřena
se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnuti již nebude možné podat námitky nebo návrh na
přezkoumáni úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vráceni veškerých
jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

d) uzavřená Rámcová smlouva bude později pravomocným rozhodnutím posouzena jako neplatná;

e) budou splněny veškeré závazky SpolečnIků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné žádosti o účast
nabídky a z uzavřené Rámcové smlouvy (tj. včetně splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z poskytnutých záruk);

f) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.

3. Vypořádáni práv a povinnosti SpolečnIků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech
Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou (,,Stanovy").

4. Spdečníci, kteří podávají společně žádost o účast a následnou nabídku, jsou a budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto
zadávacího řIzenI, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plněníveřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyp|ývajÍcÍch z veřejné zakázky, a dále, Že správce spoleČnosti je tímto se souhlasem ostatních společníků
oprávněn jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních
spdečníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky společnosti bude
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odpovědnostiSprávce společnosti. Všechny změny a dodatky k této smlouvě budou oznámeny Objednateli. Budou
uzavřeny výhradně pÍsemnou formou v listinné podobě.

5. Všichni společnici jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajÍcÍch ze zakázky, pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejich nabídka
bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

Ill. Správce
1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen ,,Správa spoleČnosti"), tedy Správcem, je

SpolečnIk VPÚ DECO PRAHA a.s.. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími
osobami v souladu s ustanovením čl.ll odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a ČI. lV, odst. 2c) a 4-8 níže).

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.

3. Společnki tímto úděluji Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:

a) ve všech věcech týkajIcích se společné žádosti o účast a společné nabídky včetně jejich podpisů a podáni
zadavateli jakož i v dalších právních jednáních v zadávacím řízenI před uzavřením Rámcové smlouvy včetně
podání námitek proti rozhodnutím zadavatele;

b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech právních
jednáních týkajIcIch se uzavřeni Rámcové smlouvy, včetně vlastního podepsání této smlouvy za Společníky;

c) po uzavření Rámcové smlouvy ke všem právním jednáním souvÍsejÍcÍm s plněním Rámcové smlouvy, a to
včetně platebního styku a oprávnění k uzavjránÍ dodatků k Rámcové smlouvě.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho statutárního
orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové zmocněním
určí.

5. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společnIků před podpisem těchto
subdodavatelských smluv. Společníci se zavazuji, že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci nejméně
5 pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení této
smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednáváji smluvní pokutu ve výši 100 000,-
KČ splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy k úhradě.

IV. Práva a povinnosti Společníků
1. Nad rámec zákonem stanovených povinnosti se každý Společník zavazuje v rámci společné Činnosti postupovat

s náležitou odbornou péči a chránit dobré jméno dalších Společníků.

2. O dosažení společného účelu se SpolečnIci přičiňují touto měrou:

a) každý SpoleČník zajisti, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační
předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu
předcházejichn rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny
doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;

b) každý SpolečnIk zajisti, že pro vypracování společné žádosti o účast a společné nabídky poskytne nezbytné
informace a součinnost;

C) Správce při splněni součinnosti SpoIečnIků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné
nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řIzenI, a po jeho
skončení zařídI i uzavření Rámcové smlouvy;

d) bude-li se Společníky uzavřena Rámcová smlouva, budou Spdečníci v rámci společné Činnosti provádět práce
v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat vymezení dle následné dohody mezi

nimi.
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3. Podrobné určeni

a) výkonů, dodávek a jiných plněni SpolečnIků ve vztahu k zadavateli;

b) vymezeni dňčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;

C) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou Činností, vynaložených jednotlivými Společníky,

d) pravidel pro rozdělenI výnosů a nákladů ze společné činnosti; a

e) podrobných pravidel pro organizaci spoleČné činnosti

bude upraveno v dodatku.

4. Správce koordinuje, a přejímá od spo|ečnjků jimi provedené projekční práce formou dňčich zdanitelných plněni a
následně jménem všech Společníků dodává formou dňčich zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli. Správci
náleží za tuto činnost odměna ve výši 6% ceny bez DPH příslušné Části díla skutečně realizované v přIslušném
měsíci dalšIm/i Spdečnikem/y.

5. Správce poskytuje SpoIečníkům služby spočÍvajÍcÍ ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna,
která je již zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.

6. Společníci dbájí na dodržování ustanoveni zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné Činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti všech
SpolečnIků. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu
ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další
Spo|ečník/Spo|ečnÍci uplatňujIdaň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plněniZakázky.
Pro uplatňováni nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.

7. k zajištěni financováni výdaju na společnou činnost, přijhnání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k
provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné Činnosti Správce bude používat svůj běžný
účet č. 51-2489990247/0100 vedený u Komerční banky a.s. (,,Účet společnosti"). Správce bude mít postaveni
majitele účtu. Další Spo|ečnÍk/Spo|ečnÍci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.

8. jistota za řádné a včasné zhotoveni díla a jistota za odstranění záručních vad v záruČní době budou zadavateli
poskytnuty jako bankovní záruka Správce.

9. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno v Rámcové smlouvě. Společníci
předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v terminu stanoveném pro předložení pojistných smluv
zadavateli.

10. Informace týkajIcI se provozu závodů Spo[ečn|'ků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které
nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkajÍcÍ se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považuji
za důvěrné. Společnici se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti
jejich jakémukoli zpřÍstupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.

11. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Spo[ečniků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou
smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv společníka na
zIskáni nebo plnění Zakázky. Společnici současně proh|ašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem
či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.

12. SpolečnIci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řIzenI nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou
dalšIžádost o účast či nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby
tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně
prohlašuji, že Žádná další nabídka specifikovaná vtomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.

V. Závěrečná ustanoveni
1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.

2. Tato Smlouva je vypracována v sedmi (7) stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení
je určeno pro zadavatele do žádosti o účast veřejné zakázky uvedené v ČI. ll odst.1 písm.c), této smlouvy, jedno
vyhotovení je určeno pro zadavatele do případné nabídky veřejné zakázky uvedené v ČI. || odst.1 pIsm.c), této
smlouvy .
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3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

V Praze dne 05. 05. 2016

předseda představenstva
VPIJ DECO PRAHA a.s.

připojení pod ' u o dníz osob zastupujÍcÍch Společníky.
®

VPÚ DECO PRAHA a, ,. Podbabská j I4/.?U
160 00 Pmha 6, Ctí 2689681/

JČ: 601932BO, Dí¢' CZGQI93"

Ing. Martin ejsada
místopředseda představenstva

VPÚ DECO PRAHA a.s.

v,,.,.m,o,-°

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

' 7\ ·"7 li;:":s:(á 42 ©
. . ,, M :,,·' 130 úľ) PRAHA 3

' "?iM
FRAM Consult a.s.

V Praze dne 05. 05. 2016,., __ _ ---- " ")

"

Ing. Tomáš Slaviček Ing. Ivan Pomyk " ek
předseda představenstva místopředseda pře tavenstva

SUDOP PRAHA a.s. , ,.. 4 - SUDOP PRAHA a.s.

EUHQP PRAHA
lC Praha 3, Olšanská

V Praze dne 05.05.2016

ec-GS, a.s
vá 2920/6, 106 00 Praha-

Ing. jiří Libus IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431 Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva (3) místopředseda představenstva

GeoTec-GS, a.s. GeoTec-GS, a.s.

v Brně dn
.2 C

l
y
"á

Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno, a.s.
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PLNÁMOC

FRAM Consult a.s.
se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČO: 64948790, DIČ: CZ64948790
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Janoušem, místopředsedou představenstva
Ing. Štěpánem Illichem, členem představenstva

(dále též ,,Společník 2 společnosti s názvem: ,,SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.kr." nebo
,,Zmocnitel č. l")
a
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha, ČR
lČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupená: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

(dále též ,,Společník 3 společnosti s názvem:,, SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř-kr." nebo
,,Zmocnitel Č. 2")
a
GeoTec-GS, a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
lČ: 25103431, DIČ: CZ25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 4524
zastoupená: Ing. jiří Libus, předseda představenstva

Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva
Ing. Antonín Kropáček, člen představenstva

(dále též ,,Společník 4 společnosti s názvem:,, SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř-Kr." nebo
,,Zmocnitel č. 3")
a
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
lČ: 46347488, ĹĎČ: CZ46347488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupená: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva

Ing. Karel Škára, místopředseda představenstva
Ing. Vladimir Navrátil, člen představenstva

(dále též ,,Společník 5 společnosti s názvem:,, SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr." nebo
,,Zmocnitel č. 4" )

společně dále jako ,,Zmocnitelé"

zmocňují tímto
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VPIJ DECO PRAHA a.s.,
se sídlem Praha 6, Podbabská 114/20, PSČ 160 00,
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368,
zastoupena Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Martinem
vejsadou, místopředsedou představenstva,
jakožto Správce a Společník č. 1 společnosti s názvem: ,,SUDOP GROUP TDI- BOZP ve
Stř.Kr." a zmocněnec

v souladu s ustanovením § 441a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

aby jejich jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízeni o zadáni veřejné zakázky:

,,Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic
ll. a Ill. tříd ve Středočeském kraji"

vyhlášené zadavatelem: středočeský kraj, Zborovská 81/11 ,150 21 Praha 5, lČ: 70891095

učinil tyto právni jednání:

podepsal společnou žádost o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i
podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řIzenI včetně všech
dokumentů žádost o účast Či nabídku tvořÍcÍch a podal je Zadavateli v rámci zadávacího
řízení na Zakázku;

zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízenI vůči Zadavateli;

jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve
věcech týkajÍcÍch se společné žádosti o účast a společné nabídky, dále v zadávacím řizenI
o posouzeni jakékoli prováděcí nabídky a rovněž Činil veškerá právni jednání ve věcech
týkajících podáni námitek Zadavateli a návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

provedeni výše uvedené Zakázky, včetně nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn
předmětu výše uvedené Zakázky, změn jejich harmonogramů a případných reklamací
vad u všech výše uvedené Zakázky;

přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost
v zadávacím řízeni Zakázky;

svolávat zasedání společnosti;

v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,
při všech jednáních týkajÍcÍch se uzavřeni Rámcové smlouvy, včetně vlastního podepsání
Rámcové smlouvy za Společníky;
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po uzavřeni Rámcové smlouvy ke všem právním jednáním souvÍsejÍcÍm s plněním
příslušné Rámcové smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávněni k uzavÍrání
dodatků k Rámcové smlouvě

za Zmocnitele:

V Praze dne 05. 05. 2016

g. Roman Klimt
eda představenstva

' FRAM Consult a.s.

V Praze dne 05. 05. 2016~

R "!jz':s}(á42

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

. 4 - Ing. Ivan Pomyká" k
úmop praha ¶\jstopředseda před avenstva

: Pr,íha 3, C)išanska 'a SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne 05. 05. 2016

Ing. jiří Libu, GeoTcc-GS, a.s. . ' .
V Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Mgr. Filip Dudik
predseda predstavenstR, 25103431 dič: cz2510343rnÍstopředseda představenstva

GeoTec-GS, a.s. (3) GeoTec-GS, a.s.

V Brně dne O . . 2016
jekt Brnč' a
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Ing. Aleš Trnečka, MBA

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímáme:
V Praze dne Q5. 05. 2016

Ing. LĹbor Hoďánek, MBA

předseda představenstva
VPIJ DECO PRAHA a.s.

^
VPÚ DECO PRAH 4/20

160 00 Praha 0
1Č601932B ,,,

Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva

VPÚ DECO PRAHA a.s.
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