Smlouva o společném zadávání
dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 zastoupený Mgr. Táňou Dluhošovou, Ph.D.
IČO: 68378009
(dále jen „Účastník č. 1“) a

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem Veveří 967/97, 602 00 Brno
zastoupený prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D.
IČO: 68081740
(dále jen „Účastník č. 2“) a
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
se sídlem Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1
zastoupený prof. PaedDr. Mgr. Miroslavem Vaňkem, Ph.D.
IČO: 68378114
(dále jen „Účastník č. 3“) a
(společně jako „Smluvní strany“, samostatně také jako „Smluvní strana“) tuto

sm l o uv u o s po l e č né m z a dá v á ní 
dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “smlouva“).

I. 
Účel smlouvy
	Účastník č. 1 je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“), Účastník č. 2 je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ a Účastník č. 3 je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

		Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem společného postupu při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, která bude soutěžena v souladu s pravidly stanovenými pro veřejného zadavatele zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha“, jejímž cílem je výběr zhotovitele stavebních prací (dále také jako „veřejné zakázka“).



		Předmětem veřejné zakázky bude provedení stavebních prací spočívajících zejména v provedení generální rekonstrukce stávající administrativní budovy s obchodními prostory a bytem situované v ulici Hybernská, Praha. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Realizace předmětu veřejné zakázky bude probíhat dle projektové dokumentace zhotovené společností ANTA spol. s.r.o., se sídlem Praha 8, Hanzlíkova 527/13, PSČ 181 00, IČO: 45793291, která představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ.


	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce činí celkem 748.000.000 Kč bez DPH, přičemž účastníci této smlouvy se budou na veškerých stavebních nákladech podílet v rozsahu:
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	Účastník č. 1 v celkovém objemu 1/3 ceny za plnění veřejné zakázky,


	Účastník č. 2 v celkovém objemu 1/3 ceny za plnění veřejné zakázky, a


	Účastník č. 3 v celkovém objemu 1/3 ceny za plnění veřejné zakázky.


		Každá Smluvní strana bude nést a hradit náklady stavby v rozsahu skutečných nákladů provedení stavby dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby, a to na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka smlouvy zvlášť.



II .
Práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se zadávacím řízením

	K veškerému jednání jménem Smluvních stran jakožto zadavatelů veřejných zakázek je oprávněn Účastník č.1 (dále také jen jako „zástupce“).

		Zástupce je oprávněn jednat a činit veškerá právní jednání nezbytná podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek k zahájení, zajištění průběhu a dokončení zadávacího řízení, směřujícího k zadání veřejné zakázky. Stejně tak je zástupce oprávněn jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu v případném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vztahujících se k veřejné zakázce.


		Účastník č. 2 a Účastník č. 3 tímto ke všem úkonům prováděným pro zadávání všech veřejných zakázek na základě této smlouvy v rozsahu dle ZZVZ uděluje Účastníkovi č. 1 plnou moc na dobu trvání této smlouvy, což stvrzují podpisem této smlouvy. Účastník č. 1 zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Účastníci této smlouvy deklarují, že se nejedná o zmocnění ve smyslu § 43 ZZVZ.


		Zástupce nese veškerou odpovědnost za činění, popř. nečinění jednotlivých úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení směřujícího k zadání veřejných zakázek a za postup zadavatele v souladu s příslušnými platnými právními předpisy pro zadávání veřejných zakázek a dalšími právními předpisy. Zástupce nese rovněž odpovědnost za důsledky spojené s úkony zadavatele v zadávacím řízení, zejména za porušení platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. Ustanovením věty předchozí není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči Účastníku č. 2 a/nebo Účastníku č. 3, pokud tento svým jednáním poruší své povinnosti dle této smlouvy, zejména pak svou povinnost poskytovat součinnost a v důsledku porušení této povinnosti vznikne zástupci škoda spočívající v uložené sankci ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. V takovém případě je zástupce oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody vůči Účastníkovi č. 2 a/nebo Účastníkovi č. 3.
		Za zástupce navenek vůči třetím osobám vystupuje, jedná a podepisuje oprávněný zástupce tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis, s výjimkou úkonů uvedených v čl. 2.6. této smlouvy, u nichž je dohodnuto jejich potvrzení ze strany Účastníka č. 2 a Účastníka č. 3 spolupodpisem jejich oprávněného zástupce.


		Účastník č. 2 a Účastník č. 3 se zavazují na důkaz svého výslovného souhlasu s úkonem zástupce spolupodepsat tyto úkony zástupce:


	zadávací dokumentace;
	vyjádření k případnému návrhu na přezkum úkonů zadavatele;
	rozhodnutí o výběru;
	rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení;
	smlouvu o dílo uzavřenou na základě výsledků zadávacích řízení.
		Zástupce se zavazuje provést při zadání veřejných zakázek uvedených v této smlouvě veškeré úkony zadavatele dle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a činit veškeré kroky v průběhu zadávacího řízení, včetně učinění úkonů zadavatele v případném přezkumném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zejména zpracování případného vyjádření k návrhu na přezkum úkonů zadavatele v zadávacích řízení a případné vyjádření k podanému rozkladu stěžovatele.
		Účastník č. 2 a Účastník č. 3 se zavazují poskytovat zástupci veškerou další součinnost potřebnou pro plnění povinností zástupce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zástupce, tak aby mohl zástupce řádně a včas splnit všechny povinnosti stanovené příslušnými předpisy pro zadávání veřejných zakázek. V případě, že se Účastník č. 2 a/nebo Účastník č. 3 ve stanovené lhůtě k obsahu výzvy zástupce sdružení nevyjádří, má se

za to, že s ním souhlasí.
	Účastníci této smlouvy jsou povinni zdržet se činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu smlouvy.
	V případě vydání nesouhlasného stanoviska Účastníka č. 2 a/nebo Účastníka č. 3 jakýmkoliv návrhem rozhodnutí či vyjádření zástupce jakožto zadavatele ve smyslu platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek, nese odpovědnost

za konečnou podobu rozhodnutí či vyjádření Účastník č. 1.
2. 12. Účastník č. 2 a/nebo Účastník č. 3 je oprávněn navrhnout zástupci provedení úkonu v zadávacích řízeních, které zástupce nenavrhl nebo neučinil. Zástupce je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 5 dnů ode dne jeho doručení.

III.
Hodnotící kritérium

	Hodnotícím kritériem pro zadání veřejných zakázek bude v souladu s ustanovením § 114 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídek, která bude zadavateli hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.


IV.
Komunikace a dokumentace

Veškerá komunikace účastníků bude probíhat buď písemnou formou na emailové adresy oprávněných osob uvedených níže:

Osoby oprávněné jednat za Účastníka č. 1 na základě této smlouvy:
	ve věcech právních:			., tel.: 		, e-mail: 


	ve věcech technických: 			, tel.: 		, e – mail: 





Osoby oprávněné jednat za Účastníka č. 2 na základě této smlouvy:
	ve věcech právních: ve věcech právních: , 		tel.: 		 

			,e-mail: 

	ve věcech technických: 		., tel.: 		, e – mail: 	

Osoby oprávněné jednat za Účastníka č. 3 na základě této smlouvy:
	ve věcech právních: 		, ředitel, tel.: 		, e-mail:	


	ve věcech technických: 		, tel.: 		, e – mail: 



V.
Závěrečná ustanovení
	Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem smluvní strany tuto smlouvu podepisují.
	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána dodatek ke smlouvě.
	Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom (1) stejnopisu.





V Praze dne 	

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.











V Praze dne 	

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.



























V Praze dne 	

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
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Prof. Miroslav Vaněk, Ph.D.

