SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ
č. 2021001243
(dále jen „smlouva41)
„smlouva41)
uzavřena v souladu s §§ 9 odst. 4 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) a §§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“)
Č1.I
Smluvní strany
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.
se sídlem:

Jar. Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice 4

zastoupená:

Ing. Jiřím Staňkem, jednatelem společnosti

IČO/DIČ:

25154427/CZ25154427
25154427/CZ25154427

zápis v OR:

vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6452

(dále jen „zadavatel44)
„zadavatel44)
a

statutární město České Budějovice
se sídlem:

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupené:

Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města

IČO/DIČ:

00244732/CZ00244732

(dále jen „centrální zadavatel44)
zadavatel44)
(dále společně též jako „smluvní strany44)
strany44)
ČI. II
Účel smlouvy
1.
1.

Centrální zadavatel a zadavatel uzavírají tuto smlouvu za účelem úpravy vzájemných práv
a povinností centrálního zadavatele a zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem, při realizaci
veřejných zakázek na sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu uskutečňované
formou nákupů na komoditní burze (dále jen „veřejné zakázky”). Cílem veřejných zakázek je
je výběr
nej vhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty, příspěvkové organizace
a společnosti statutárního města České Budějovice a následné uzavření příslušných smluv.

2. K dosažení účelu uvedeného v předchozím odstavci se smluvní strany zavazují vzájemně
spolupracovat a poskytovat si nezbytnou součinnost.
ČL
ČL III

Předmět smlouvy
1.
1.

Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel provede zadávací řízení a zadá každou
z veřejných zakázek vždy na účet svůj a na účet zadavatele ve smyslu §§ 9 odst. 11 písm. b) ZZVZ
a za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Centrální zadavatel prohlašuje, že bude vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu
s příslušnými právními předpisy a pravidly příslušné komoditní burzy.
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3.

Zadavatel bere na vědomí skutečnost, že burzovní obchod uzavřený na komoditní burze na základě
této smlouvy zakládá následný smluvní vztah mezi ním a příslušným dodavatelem. Vyžadují-li
to právní předpisy nebo pravidla komoditní burzy, uzavře centrální zadavatel s komoditní burzou
nebo dohodcem působícím na komoditní burze jménem zadavatele smlouvu zřizující přístup
zadavatele na trh komoditní burzy a/nebo smlouvu o zprostředkování obchodu na komoditní burze.
Současně je centrální zadavatel oprávněn jménem zadavatele uzavřít veškeré další smlouvy
o poskytování služeb v souvislosti s nákupem na komoditní burze.

4.

Je-li, dle smlouvy uzavřené v rámci veřejné zakázky s dodavatelem, cena vztažena k ceně
referenčního kontraktu a fixuje-li se cena až po uzavření smlouvy, zmocňuje pro tento případ
zadavatel centrálního zadavatele k provádění fixací jeho jménem.
ČI.
ČI.

IV

Specifikace veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v rozsahu
specifikovaném v podkladech pro komoditní burzu.
ČI. V
Jednání za zadavatele
1.
1.

veškerémujednání
K veškerému
jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejných zakázek dle této smlouvy
je za zadavatele podle této smlouvy oprávněn jednat:
statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

IČO: 00244732
zastoupené primátorem města
(dále jen „centrální zadavatel14)
zadavatel14)
2. Centrální zadavatel je dále oprávněn v rozsahu daném touto smlouvou a ZZVZ za zadavatele jednat
a činit veškeré právní úkony vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení, vztahujícím
se k veřejné zakázce podle této smlouvy.
ČI. VI
Práva aa povinnosti smluvních stran
1. Centrální zadavatel je povinen vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu s příslušnými
1.
právními předpisy a pravidly příslušné komoditní burzy. Centrální zadavatel odpovídá
při centralizovaném zadávání za dodržení ZZVZ, ledaže k takovému porušení došlo jednáním
či opomenutím zadavatele.

2.

Zadavatel se zavazuje informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech, které
mají vliv na plnění předmětu této smlouvy.

3.

Zadavatel se zavazuje předat centrálnímu zadavateli základní dokumentaci k zadávacímu řízení,
kterou se rozumí zejména seznam odběrných míst a jejich specifikace, předpokládané množství
spotřeby elektrické energie a zemního plynu a případné odběrové diagramy za jednotlivá odběrná
místa podle požadavků komoditní burzy.

4.

Centrální zadavatel je povinen kdykoliv na požádání předložit zadavateli příslušnou dokumentaci
vážící se k veřejným zakázkám.

5. Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel je pověřen vystupovat za zadavatele navenek
vůči třetím osobám, a to zejména vůči komoditní burze a případnému sjednanému dohodci.
Zadavatel současně zmocňuje centrálního zadavatele, aby si jeho jménem, vyžaduje-li tak zákon
nebo pravidla komoditní burzy, po uzavření obchodu písemně s příslušným vítězným dodavatelem
stvrdil podmínky uzavřeného burzovního obchodu.
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ČI.
ČI. VII

Odměna a náklady
1.
1.

Centrálnímu zadavateli za činnosti dle smlouvy nepřísluší odměna.

2. Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel zadá veřejné zakázky na své náklady a uhradí
veškeré poplatky požadované příslušnou komoditní burzou resp. dohodcem. Centrální zadavatel
nebude po zadavateli požadovat náklady dle předchozí věty.
ČI.
ČI.

VIII

Způsob komunikace
1.
1.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi vztahující se k veřejným
zakázkám musí být uěiněna v písemné formě, přičemž písemná forma je zachována i v případě
e-mailové zprávy uěiněné jak bez, tak i se zaručeným elektronickým podpisem.

2. Kontaktní osoby pro veřejné zakázky:

a) zadavatel:

Ing. Jiří Staněk, jednatel společnosti
e-mail: stanekj@c-budejovice.cz

b) centrální zadavatel: Ing. Martina Zapletalová, energetik města,
e-mail: zapletalovam@c-budejovice.cz

3. Kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doruěeným druhé
smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou doručením takového oznámení druhé
smluvní straně.
4. V případě potřeby osobního jednání bude vždy jednáno v sídle centrálního zadavatele, pokud
nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
5. Centrální zadavatel o výběru nej vhodnější nabídky informuje zadavatele, a to elektronicky
nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení výsledku od burzy nebo dohodce.
ČI. IX
Trvání smlouvy
1.
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv
ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 11 měsíc a počíná běžet
okamžikem prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé straně.
Č1.X
Závěrečná ustanovení
1.
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.

Smluvní strany touto smlouvou současně ruší smlouvu o centrálním zadávání č. 2016000582
uzavřenou mezi smluvními stranami dne 12. 4. 2016.

3.

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
OZ a ZZVZ.

4.

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

5.

Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejněné
dle tohoto zákona zajistí centrální zadavatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho
vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že centrální zadavatel je oprávněn bez omezení provést
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uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru i v případě, že povinnost
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že centrální
zadavatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím
osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování
či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této
smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání
dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
6.

Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Centrální zadavatel obdrží
2 vyhotovení této smlouvy a zadavatel 1 vyhotovení.

7.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle,
že si smlouvy před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy.

8.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 21. 6. 2021
č. 728/2021.

V Českých Budějovicích dne

'Ing. Jiří Staněk
jednatel společnosti

primátor

L.eav A nvaNÍKV MĚSTA
ČESKÝCH BUDĚJOVIC, S.r.O.
Jaroslava Hašteř 4
(§)
370 04 České Budějovice
DIČ; CZf5154427
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