
SMLOUVA O SPOLEČNOSTI Č. 2017/SoS/
uzavřená v souladu s § 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SPOLEČNÍCI l SMLUVNÍ STRANY

1. Až SANACE a.s.
Sídlo:

jednajích
lČ:
DIČ,
Tel. l fax. spojení:

Pražská 53/37, 400 01, Ústí nad Labem - Vaňov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad
Labem, oddíl b ,vložka 1093
jUDr. Václav Smělík, prokurista
25033514
CZ25033514
475 240 811, 475 240 813

ti
l

(dále též jen ,,vedoucí společník" nebo ,,Až SANACE"))

a

2. ROBSTAV stavby k.s.
Sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých
Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

jednajích Ing. Radek Kozák - komplementář
lČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
Tel. l fax. spojeni: 377 242 127

(dále též jen ,,spokčník" nebo ,,ROBSTAV")

a

{dále též společně jen ,,společníci" nebo ,,smluvní strany")

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Touto smlouvou se její výše uvedené smluvní strany sdružuji, aby se společně přičinily o dosaženi
sjednaného účelu, kterým je zIskánI veřejné zakázky na provedeni stavebních prací, s názvem zakázky
,,11/105 Kamenný přívoz, rekonstrukce mostu ev. č. 105-011" (dále jen ,,veřejná zakázka"), dále uzavření
příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen ,,smlouva o dílo") jakož i vlastní
provedeni díla.

Zadavatelem výše uvedené zakázky je STŘEDOČESKÝ KRAJ, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,
IČO: 70891095 (dále jen ,,zadavatel")

2. K dosažení sjednaného účelu se společnici zavazuji společně vypracovat a zadavateli podat společnou
nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a podána
v souladu se zadávací dokumentaci a zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
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3. Ze závazků vyp|ývajÍcÍch z účasti ve společnosti a ze závazků vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy o dílo uzavřené mezi

,
veřejným zadavatelem a společnIky jsou společníci ve vztahu k veřejnému zadavateli a třetím osobám

,, z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,."" a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z veřejné zakázky,
pokud zvláštní právni předpis nestanoví jinak.

4. Vedoucí společník bude oprávněn jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a
za každého z ostatních společníků, a příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky bude
taktéž odpovědnosti vedoucího společníka. VŠichni společníci budou takto smluvně zavázáni (pokud bude
jejich nabídka vybrána zadavatelem jako nejvhodnější) po celou dobu prováděni Smlouvy o dílo.

ll. NÁZEV SPOLEČNOSTI

1. Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinnosti podle této smlouvy o společnosti budou
společnost označovat názvem:

,,SPOLEČNOST AZS + ROBS"

se sídlem na adrese sídla vedoucího společníka: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

2. Společnost není právnickou osobou, nemá právni osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo
do jiné evidence právnických osob.

Ill. VEDOUCÍ SPOLEČNÍK

1. SpoIečníci se dohodli, že vedoucím společníkem je Až SANACE a.s., IČO: 25033514

2. Vedoucí společník (tj. společnost AŽ SANACE a.s.) je zmocněn ostatními společníky (tj. společníkem
ROBSTAV stavby k. S.) k jednání v ústním i písemném styku za společníky ve věcech spojených se ziskáním
a prováděním veřejné zakázky - řizením a koordinací díla a k jednání se zadavatelem ve věcech týkajÍcÍch
se činnosti společníků podle této smlouvy o společnosti a vyp|ývajÍcÍch pro vedoucího společnIka ze
smlouvy o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému je vedoucí společník mimo jiné oprávněn:

ke kompletaci, podání a podpisu společné nabídky společníků společnosti na zhotovení
předmětu uvedené veřejné zakázky zadavateli včetně všech dalších dokumentů tvořÍcÍch
součást nabídky nebo s ní souvisejících;
k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajÍcÍch se společné nabídky;
k jednání s veřejným zadavatelem l objednatelem ve všech věcech týkajícich se provádění
veřejné zakázky, tedy jménem ostatních společníků uplatňovat vůči zadavateli nároky
vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele l objednatele pokyny týkajIcI se
provádění díla včetně fakturace prací provedených jednotlivými společníky a jejich
subdodavateli, přijímat platby ceny díla od zadavatele prostřednictvím společného
bankovního účtu a poskytovat takto přijatá plněni v dohodnutém rozsahu a dohodnutým
způsobem prostřednictvím společného bankovního účtu společnosti;
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k zajištění bankovních záruk v souladu s ČI. lX. smlouvy o společnosti;
k uzavřeni pojistné smlouvy dle zadávacích podmínek.

Plná moc udělená společníkem se nevztahuje na případné uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo s
objednatelem/zadavatelem na provedení stavby a jejich dodatků poté, co bude společná nabídka
společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (realizačnI smlouvu o dílo a případné dodatky k této
realizační smlouvě podepíši oprávnění zástupci všech společnIků).

lV. PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. ROBSTAV stavby k. s., tímto uděluje vedoucímu společníkovi Až SANACE a. s., plnou moc
ke všem úkonům vymezeným v Článku Ill. odst. 2. této smlouvy.

Vedoucí společník Až SANACE a.s. tuto plnou moc přijímá.

2. Vedoucí společník vždy všechny úkony vůči zadavateli l objednateli předem projedná s ostatními
společníky a dodržuje přísnou informační povinnost vůči ostatním společníkům. Úkony vedoucího
společníka budou vždy vycházet z konsensu všech spoIečníků společnosti, jež jsou si při rozhodování
rovni.

3. Vedoucí společník je současně povinen ostatní společníky prokazatelně informovat o každém jednání a
podstatné komunikaci se zadavatelem l objednatelem, a to neprodleně poté, co se toto jednání
uskutečnilo a přizvat jej podle vhodnosti na tato jednání; dále je povinen předat jakékoli dokumenty,
získané od zadavatele, jeho zástupců a poradců a jiných osob, ostatním společníkům.

V. PŘÍPRAVA SPOLEČNÉ NABÍDKY

1. v zájmu dosaženi sjednaného účelu společnosti se všichni společníci zavazují učinit veškeré právni i
faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní společné nabídky a jejímu včasnému předložení
zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

VI. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany tímto ve smyslu ust. § 2731 noz pověřují vedoucího společníka tím, aby jako správce
společnosti, nakládal se společným majetkem a vedl účetnictví společnosti.

2. Společnici se dohodli, že v případě uzavřeni smlouvy o dílo se zadavatelem resp. objednatelem na
provedeni zakázky, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich
podíl ve společnosti

a/

b/

společník AŽ SANACE a.s. provede 51 % objemu prací podle smlouvy o dílo
se zadavatelem;

společník ROBSTAV stavby k.s. provede 49 % objemu prací podle smlouvy o dIlo se
zadavatelem.
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3. Podrobné vymezeni výkonů, dodávek, případně dalších plněni souvisejÍcÍch s prováděním díla
jednotlivými společníky včetně jejich podrobného oceněni specifikujÍcÍ podíl každého společníka na
celkové ceně díla, bude provedeno ve Stanovách k této Smlouvě o společnosti.

4. Společníci si vypořádají majetek získaný společnou činnosti společnosti tak, že každý ze spo|ečníků si
ponechá zisk, případně ponese ztrátu z jím prováděného stavebního objektu respektive stavební práce
dle svých podílů uvedených v ČI. VI. odst. 2, této smlouvy. Ostatní majetek si společníci vypořádají ve výše
uvedeném poměru po předáni díla (veřejné zakázky) veřejnému zadavateli, nedohodnou-li se jinak.

5. Ve vztahu mezi společníky pIati, že každý ze společnIků provede jemu ná|ežejÍcÍ část díla dle ČI. VI. odst. 2,
této smlouvy na své náklady a na svou odpovědnost a že ponese veškerá rizika s tím související. Každý
ze společníků odpovídá za případné škody, které vznikly v souvislosti s prováděním jeho podílu ostatním
společníkům. Pokud budou vůči jednomu ze společnIků vzneseny nároky, které plynou z prováděni
přIslušné části díla jiného společníka, je tento jiný společník povinen tyto uplatněné nároky neprodleně
uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyp|ývajÍcÍ z odpovědnosti za škodu, odpovědnosti z prodlení,
odpovědnosti za vady přIslušné části díla, odpovědnosti ze smluvní pokuty apod.

6. Společnici se dohodli na následujicich zásadách v případě omezeni, resp. rozšířeni rozsahu díla: Bude - ii
na základě smlouvy o dílo zmenšen rozsah díla jednomu ze společníků, zejména snÍženÍm objemu prací
nebo změnou projektové dokumentace (méněpráce), zavazuji se ostatní společníci kompenzovat toto
snížení přenecháním části objemu prací tak, aby byla zachována dělba objemu prací mezi společníky ve
výše uvedeném poměru, pokud nebude mezi společníky dohodnuto jinak.
Bude - ii na základě smlouvy o dílo zvětšen rozsah díla, zejména zvýšením objemu prací nebo změnou
projektové dokumentace (vícepráce), pak tyto vícepráce budou rozděleny mezi všechny společníky tak,
aby byl zachován poměr uvedený v předchozím odstavci, pokud nebude mezi společníky dohodnuto
jinak.

7. V rámci realizace svého podílu dodávek, výkonů a jiných plněni na realizaci zakázky je každý společník
oprávněn uzavírat smlouvy o subdodávkách nebo dodávkách materiálů s jim vybranými dodavateli, za
podmínky, že obsah těchto subdodavatelských smluv bude odpovídat společné nabídce, zadávací
dokumentaci, schválené projektové dokumentaci a smlouvě na realizaci zakázky, uzavřené se
zadavatelem - objednatelem a dále za podmínky, že společníkem vybraný subdodavatel nesmí jím
dodávanou část předmětné veřejné zakázky převést na dalšího subdodavatele, avšak až poté, co daný
rozsah a specifikaci prací odmítli realizovat za nejvýhodnějšich podmínek (LAST CALL) ostatní společnici
vlastními kapacitami.

8. Každý ze společníků je povinen s náležitou odbornou péči jednat ve prospěch zájmú společnosti a starat
se o dosažení účelu společnosti. Dále je povinen se zdržet jednání, které by zatěžovalo nebo
znemožňovalo dosažení účelu společnosti nebo by vedlo k poškození ostatních společníků či veřejného
zadavatele.

9. Vedoucímu společníkovi náleží odměna za správu a administrativní vedení společnosti; tzv. inženýrská
činnost; ve výši 1 % z ceny díla bez dph přijaté zadavatelem l objednatelem, přičemž veškeré poplatky za
bankovní garance, pojištěni a ostatní náklady souvisejIci s finančními službami vyp|ývajÍcÍmi ze zadání
budou rozúčtovány mimo tuto odměnu dle podílu jednotlivých společníků. Odměna za správu
společnosti bude hrazena měsíčně tak, že tato částka bude fakturována vedoucím společníkem ostatním
společníkům, a to na základě podkladů z jejich měsIčnI fakturace.

Odměna za inženýrskou činnost obsahuje zejména nikoliv však výlučně tyto činnosti pro společnost:
j vedeni účetnictví, zajištěni bankovních garancí či pojištění díla a jejich předáni objednateli l

investorovi v souladu s ust. SOS;
j zastupování ve správních a stavebních záležitostech, a to včetně koordinace činnosti všech

společníků na stavbě pro plynulou výstavbu díla, tedy řIzení stavby a koordinace jednotlivých fází
výstavby;

j jednání s dotčenými orgány a osobami pro zajištění plynulé výstavby díla;
j zIskání případných dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů;
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l j spolupráce při výběru dodavatelů l zpracování podkladů pro výběr dodavatelů stavby;
j spolupráce při zpracováni vzorových sbd smluv při výběru subdodavatelů pro každého člena

společnosti;
j zpracování podkladů a zajištěni schváleni vhodných subdodavatelů a dodavatelů materiálů pro

stavbu objednatelem l investorem stavby;
j účast na jednání o případných změnách ceny a rozsahu díla včetně zpracování dokladové části pro

jejich posouzeni l schváleni objednatelem l investorem;
j zajištění předání a převzetí zakázky vC. případné účasti na kolaudačnIm řízeni stavby a případných

povolení provozu;
j aj.

Jedná se tedy o zajišťováni postu pu výstavby a jeho strategické řIzenI od projektové přípravy, přes vlastni
stavbu až po zakončení stavby a její předáni včetně dokladové části objednateli l investorovi.

VIl. HOSPODAŘENÍV RÁMCI SPOLEČNOSTI

1. Finanční plnění v souvislosti s prováděním veřejné zakázky je oprávněn přijmout pouze vedoucí
společník, a to výlučné prostřednictvím společného bankového účtu, který bude veřejnému zadavateli
fakturovat veškeré práce společníků. Každé plněni společnosti pro fakturaci bude sestaveno ze soupisů
dodávek a prací jednotlivých společníků. přijaté plnění vydá vedoucí společník ostatním spo|ečnjkům do 5
pracovních dnů proti fakturám ostatních společníků poté, co je obdržel od zadavatele dle niže
uvedeného.

2. Části díla zhotovené společníkem a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem, které byly v daném
kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplaceni, společníci vyfakturují
vedoucímu společníku jako dÍ|čÍ zdanitelné plnění. DAČI zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za
uskutečněné dnem daného kalendářního měsíce.

3. Vedoucí společník část díla, vyfakturovanou dle předchozího odstavce, zahrne do svého účetnictví jako
,,subdodávku" a vyfakturuje zadavateli všechny části díla, které byly zadavatelem schváleny k fakturaci,
resp. k proplaceniza daný kalendářní měsíc.

4. Vedoucí společník vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé společnosti. Evidenci pro daňové účely dle
§ 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vede každý společník za svá zdanitelná plněni
uskutečněná v rámci této společnosti. Vedoucí společník přiznává v souladu s § 73, odst. 7 zákona o DPH
daň na výstupu za činnost celého společnosti, ale v případě, kdy stavební práce podléhají režimu
přenesené daňové povinnosti, daň na výstupu za činnost celé společnosti se neodvádí a přenáší se na
příjemce plněni. Ostatní společnici uplatňují daň na výstupu ve vztahu k vedoucímu společnIkovi, a to ve
vztahu ke svému podílu na plněni veřejné zakázky.
Pro účely plnění zakázky prostřednictvím společnosti nebude tedy na toto zařazení uplatněn režim
přenesené daňové povinnosti (dále jen RPDP) mezi společnIky dle platného znění Zákona o DPH.

5. Veškeré platby ve vztahu k zadavateli v souvislosti se stavbou budou prováděny prostřednictvím
vedoucího společníka. K přijhmání plateb od zadavatele a k prováděni finančních operaci společnosti zřIdí
vedoucí společník u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet.
Postaveni majitele účtu z hlediska banky bude mít vedoucí společník a částky na něm obsažené budou ve
spo|uv|astnictvj všech společníků. Podpisové právo k dispozici s úČtům budou mít určeni zástupci
jednotlivých společníků. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být
podepsána všemi společníky, tj. za každého společníka jedním z určených zástupců. Bankovní Účet -
stejně tak jako oprávněni zástupci - bude zřízen v případě zÍskánizakázky.
Vedoucí společník se zavazuje, že po dobu trvání společnosti nezmění dispoziční ani jiná práva k účtu
společnosti bez předcházejiciho písemného souhlasu ostatních společníků a zároveň účet jako takový
nezruší.
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C .

Na základě příjmů od zadavatele a na základě seznamu plateb (přijaté fakturace) za každého společníka

vystaví vedoucí společník odpovídajÍcÍ platební příkaz k úhradě bance, a to nejpozději do 5 pracovních )

dnů od připsání fin. prostředků na bankovní účet společnosti od investora l zadavatele. Finanční
prostředky z účtu společnosti budou rozdělovány mezi společníky tak, že budou vždy přednostně
vypořádány ty nároky, které dané platbě od zadavatele l investora náleží.
j V případě zadrženi platby placené zadavatelem budou úhrady vůči jednotlivým společnikům

pozastaveny v poměru hodnot jimi provedených prací a dodávek obsažených v příslušné faktuře.
Pokud se pozastávka bude týkat úhrady, jež má vazbu na dodávku prací provedených pouze jedním
ze společníků, bude úhrada pozastavena pouze tomuto společnIkovi. Každý tento případ rozhodnou
statutární orgány smluvních stran vytvořené v případe úspěchu ve veřejném obstarávaní podle ČI. Vlll
této smlouvy. Obdobně se postupuje při uvolňováni pozastávek.

j Případné zálohy poskytnuté objednatelem na předběžnou úhradu díla budou mezi společníky
rozděleny v poměru podílů dle Smlouvy o společnosti.

j žádný společník nesmí odmítnout potvrzení platby, která náleží ostatním společníkům, leda že
písemně uvede své výtky a ty budou ostatními společníky uznány jako oprávněné; v případe, že
předmětné námitky ostatní společnIci neuznaji jako oprávněni a namÍtajÍcÍ společník nadále trvá na
svých námitkách, postupuje se v případe potřeby podle ČI. XII bod 4 této smlouvy.

6. Smluvní strany sjednávají vyloučeni možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí
stranu, pokud se písemně nedohodnou jinak. žádný ze společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak
zatížit svá práva a závazky nebo jejich část dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu druhého společníka.

7. Společnici jsou povinni se navzájem prokazatelně informovat o plněních, která přijali v souvislosti
s prováděním veřejné zakázky.

VIII. ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ

1. SpolečnIci se ve Stanovách k této smlouvě dohodnou na vytvoření orgánů, které se budou podílet na
koordinaci činnosti jednotlivých společníků při plnění závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy o společnosti a
ze smlouvy o dílo.

lX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

1. Společnici jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto smlouvou, a současně jsou
povinni zdržet se jakéhokoliv jednání Či opomenuti, které by dosaženi sjednaného účelu znemožňovalo
anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně dalšího společníka. Vzhledem k výše uvedenému jsou
společníci zejména povinni chránit dobré jméno ostatních společníků, nesdělovat důvěrné informace
týkajIcI se ostatních společníků jakož i Činnosti všech společníků v rámci společnosti a řádně plnit veškeré
povinnosti vyp|ývajÍcÍ pro ně z této smlouvy o společnosti a ze smlouvy o dílo, bude - ii se zadavatelem
uzavřena.

2. Po dobu úČinnosti této Smlouvy o společnosti není žádný ze společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem
či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost
ostatních společníků na zIskánI nebo plněni veřejné zakázky uvedené v článku l., odst. 1, této smlouvy.
Společnici současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou
neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy o společnosti.
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3. Společnici se dále zavazuji, že v rámci zadávacího řIzenI uvedeného v článku l, odst. 1, této smlouvy
nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako
poddodavatelé ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, žádného
dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu k společnIkovi
ovládanými osobami. Společníci současně prohlašuji, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto
odstavci před podpisem této smlouvy o společnosti nebyla předložena.

4. Pro případ porušení ustanoveni uvedeného v bodě 2. nebo 3. tohoto článku je ten společník, který
ustanovení porušil, povinen každému společníku zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000.OO0,00 KČ (slovy:
jeden milion korun českých), a to na základě vystavené penalizační faktury poškozeným společníkem se
splatností 14 dni, ode dne jejího vystavení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nárok na náhradu
škody tím není dotčen.

5. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků zavazuje řádně a včas
provést dohodnutou část díla a v případě výskytu vad na jím prováděné části díla tyto odstranit v souladu
se smlouvou o dílo. Bude - ii zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad díla vůči
společnIkovi, který neprováděl část díla, na níž se vady vyskytly, je společník, který dotčenou část díla
prováděl po oznámení spoIečnIka, jemuž byla vada oznámena, povinen sám nabídnout odstraněni vad a
tyto řádně a včas odstranit.

6. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společnIků současně zavazuje provádět
jemu určenou část díla takovým způsobem, aby současně neznemožňoval prováděni díla ostatních
společníků.

7. Každý společnIk má právo být pravdivě, v dostatečném předstihu a v celém rozsahu informován
ostatními společníky o všech skutečnostech, souvisejÍcÍch s činností společnosti a je oprávněn požadovat
od každého společníka vysvětleni jakékoliv záležitosti, která se týká aktivit ve vztahu ke společnosti.
Každý společník má povinnost takové informace a vysvětlení poskytnout.

X. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost založená touto smlouvou se uzavírá na dobu určitou. Společnost vzniká uzavřením této
Smlouvy o společnosti a trvá po celou dobu existence závazků vyp|ývajÍcÍch ze společně předložené
nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější po celou dobu existence závazků ze
smlouvy o dílo na provedeníveřejné zakázky uzavřené mezi společníky a zadavatelem l objednatelem.

2. K ukončení účinnosti této smlouvy a tím i k rozpuštěni společnosti dojde dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů
dojde k zániku vázanosti společníků společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech závazků
společníků vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy o dílo. Společnost tedy za nikne v případě:
a) zrušeni zadávacího řizenI, a to dnem jeho zrušeni;
b) vydání rozhodnuti veřejného zadavatele o přidělení veřejné zakázky svědčÍcÍho o tom, že

se společnIky nebude uzavřena smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky, a to dnem nabyti právni
moci tohoto rozhodnuti;

C) že budou splněny veškeré závazky společníků vůči veřejnému zadavateli vyp|ývajÍcÍ ze společné
nabídky společníků a ze smlouvy o dílo na provedeniveřejné zakázky.

Ustanoveni písm. a) až b) tohoto odstavce se neaplikujI za předpokladu, že se společnici rozhodli
prostřednictvím vedoucího společníka podat:
a) námitky dle § 241a násl. zákona č. 134/2016 Sb. Či
b) návrh na přezkoumáni úkonů veřejného zadavatele v zadávacím řIzení vedeném u Úřadu na ochranu

hospodářské soutěže či
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C) žalobu proti rozhodnuti vydanému v řízeni o přezkoumáni úkonů veřejného zadavatele v zadávacím
řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně řIzení o kasační stížnosti.

Smlouva o společnosti nezanikne dřive, než budou mezi společníky vypořádány náklady společnosti
vzniklé za doby trvání smlouvy.

3. Společnici tímto berou na vědomí, že vystoupeni kteréhokoliv společníka ze společnosti z jakéhokoliv
důvodu by znamenalo vážné ohroženi dosažení sjednaného účelu, přičemž za újmu vzniklou ostatním
společníkům, kterou by byl společník, který ze společnosti vystoupil, povinen uhradit, by byly považovány
též všechny náklady, které ostatní společnici vynaložili nad sjednaný rámec k řádnému splnění smlouvy o
dílo.

4. Poruší-li společník povinnost se smlouvy podstatným způsobem, může být ze společnosti vyloučen.
Vyloučen může být rovněž:
a) bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řIzeni na jeho návrh;
b) přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčniho řízeni, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo

hrozÍcÍ úpadek;
C) bylo-li v insolvenčnim řizeni rozhodnuto o úpadku společníka.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky touto smlouvou o společnosti výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných
právních předpisů České republiky, zejména pak občanského zákoníku.

2. Po celou dobu trvání této smlouvy se neaplikuje ustanoveni § 2739 občanského zákoníku o vystoupeni
společníka ze společnosti.

3. Tuto smlouvu o společnosti lze měnit či doplňovat pouze na základě smluvními stranami uzavřených
dodatků, a to v písemné formě, ČÍmž se vylučuje aplikace ustanoveni § 582 občanského zákoníku.

4. Společníci si zvolili pro posuzování závazkových vztahů vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy jako rozhodné právo
české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
rozhodovány obecnými soudy ČR.

5. Společnici se dohodli, že veškerá sděleni předávaná vzájemně v rámci plněni závazků z této smlouvy
včetně kopii faxových zpráv budou zasílána na adresy uvedené jako sídla společníků. V případě změny
adresy pro doručováni písemnosti je nutné tuto změnu oznámit ostatním společníkům předem. Důležitá
sdělení týkajÍcÍ se práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy musí být zasílána doporučeně a
nebude-li prokázán opak, budou považována za doručená nejpozději třetí pracovni den po datu odesláni.

6. Účastníci se zavazuji, že všechny informace, o kterých se dozví nebo si sdělí v rámci jejich smluvního
vztahu založeného touto smlouvou včetně existence této smlouvy a vztahu vytvořeného touto smlouvou
a l nebo v souvislosti s veřejnou zakázkou, jakož i smluv uzavřených v budoucnu v souvislosti s touto
smlouvou, budou uchovávat v tajnosti a důvěrnosti a - pokud to není pro účely této smlouvy - nebudou
takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat bez
předchozího písemného souhlasu zbylých společníků, a současně zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, jíž
jsou důvěrné informace zpřístupněny, dodrží závazek mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto
ustanoveni smlouvy; to neplatí v případě zadavatele, financujÍcÍch a kontrolních orgánů, právních
zástupců, finančních nebo jiných poradců společníků, spolupracujicich prokazatelně se společníkem na
veřejné zakázce v rámci svého předmětu podnikání, to však pod podmínkou, že tyto osoby budou takto
předané důvěrné informace chránit způsobem a v rozsahu stanoveném touto dohodou o mlčenlivosti.

q
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Y7. Je-li nebo stane - ii se některé ustanoveni této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to

ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Společníci se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanoveni neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat
původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanoveni. Do té doby platí
odpovídajÍcÍ úprava obecně závazných předpisů České republiky.

8. Tato smlouva o společnosti je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý společník obdrží po
jednom vyhotovení a jedno vyhotoveni bude určeno zadavateli jako součást společné nabídky.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými jednat jménem
společnIků.

10. Společnici tímto shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu obsahu
porózu měli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V Ústi nad Labem, dne V PIsku, dne 24.7.2017

Vedoucí společník:
Až SANACE a.s.

ž a.s.
UDr. Václav Smělík

prokurista

Společník:
ROBSTAV stavby k

RO
Na S

Ing. Radek Kozák
zástupujicí společnost Rekoskov s.r.o.
při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s.
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