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Smlouva C. 48/29/2022

o sdružení zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejných zakázek: 

„Dodávky zemního piynu‘* a „Dodávky elektrické energie^

Smluvní strany:

Statutární město Most
se sídlem:
IČO:
DIČ;
zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem
(dále též „účastník smlouvy^ čí „centrální zadavatel^)

Radniční 1/2, Most, PSČ 434 01 
00266094
CZ00266094

a

1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace
se sídlem: Husitská 1683/2, 434 01 Most 
IČO: 10834346
zastoupená: Mgr. Šárkou Procházkovou, ředitelkou organizace 
(dále též „pověřující zadavateP^

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s přiměřeným 
využitím ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tuto 
smlouvu:

I.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele 
a pověřujících zadavatelů k třetím osobám a ksobě navzájem v souvislosti s centralizovaným 
zadáním veřejné zakázky „Dodávky zemního plynu“ a veřejné zakázky „Dodávky elektrické 
energie^ (dále též „veřejná zakázka").

2. Účelem této smlouvy je ustanovení centrálm'ho zadavatele, který provede nebo zprostředkuje 
centralizované zadání veřejné zakázky, Jakož i potřebné pověření centrálního zadavatele kjedn^ 
v zastoupení pověřujících zadavatelů za účelem zajištění dodávek zemního plynu a dodávek 
elektrické energie na období od 23. 8.2022 pro pověřujícího zadavatele.

II.
Práva a povinnosti účastníků smlouvy při centralizovaném zadávání

1. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Most bude plnit funkci centrálního zadavatele pro 
zadání veřejné zakázky „Dodávky zemního plynu" a veřejné zakázky „Dodávky elektrické 
energie". Tyto dodávky pořídí na účet svůj a na účet pověřujícího zadavatele v rozsahu 
vymezeném zadávacími podnúnkami pro tyto veřejné zakázky a svým jménem a jménem
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pověřujícího zadavatele, který ho pro další úkony za tímto účelem zplnomocňuje na základě této 
smlouvy. Centrální zadavatel zajistí výběr dodavatele prostřednictvím PXE burzy (POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s ). Za tímto účelem uzavře centrální zadavatel účastnickou 
smlouvu s POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

1. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizací předmětných veřejných zakázek Je pověřena 
společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. prostřednictvím centrálního 
zadavatele, který bude zajišťovat veškeré úkony a činnosti spojené s podmínkami účastnické 
smlouvy se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

2. Centrální zadavatel Je pověřen vystupovat za sdružené zadavatele navenek vůči třetím osobám. 
Centrální zadavatel je rovněž oprávněn podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem o dodávce 
zemního plynu či elektrické energie za pověřujícího zadavatele a zplnomocnit vybraného 
dodavatele kjednání s dosavadními dodavateli zemního plynu a elektrické energie o ukončení 
poskytovám' těchto služeb, zejména k vypovězení smlouvy s dosavadními dodavateli zemního 
plynu a elektrické energie, sjednávání smluv o připojení, sjednávání smluv nových s dodavateli 
apod. K prokázání tohoto oprávnění bude sloužit výhradně tato smlouva a nebude potřeba již 
žádné další plné moci. která by tuto skutečnost potvrzovala. Vyskytla-li by se však potřeba 
vystavit pro Jednání vybraného dodavatele plnou moc ze strany centrálního zadavatele či 
pověřujícího zadavatele, zavazují se tito plnou moc neprodleně vystavit.

3. Pověřující zadavatel Je povinen:
a. informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh 

zadávacího řízeni.
a. učinit vůči stávajícímu dodavateli zemního plynu a stávajícímu dodavateli elektrické energie 

takové kroky, které umožní započít s odběrem sjednaných dodávek od vybraného účastníka, a 
to od 23. 8. 2022,

b. akceptovat sjednané obchodní podmínky stanovené centrálním zadavatelem, resp. společností 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., v zadávacích podmínkách. V případě 
nesplnění tohoto závazku je dotčený pověřující zadavatel povinen hradit případné škody 
vzniklé z této nečinnosti.

III.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne nabyti účinnosti této smlouvy.

IV.

Náklady řízení

Veškeré náklady spojené s realizací zadávacích řízení formou centralizovaného zadání veřejných 
zakázek ,J)odávky zemního plynu” a veřejných zakázek „Dodávky elektrické energie“ ponese 
centrální zadavatel.

V.

Závěrečná ustanovení

I. Centrálm' zadavatel bude plnit veškeré povirmosti vyplývající z účastnické smlouvy uzavřené s 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., a to i za pověřujícího zadavatele.
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2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana 
obdrží jeden originál smlouvy.

4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 
centrální zadavatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto 
ujednání může uveřejnit smlouvu v registru pověřující zadavatel.

5. Po uveřejnění v registru smluv obdrží pověřující zadavatel do datové schránky/emailem 
potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že pověřující zadavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedených statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
uzavření.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

9. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnosti doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravem' písemnosti.

10. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne:

24. 08, 2022n -08- 2022Za centrálního zadavatele: Za pověřujícího zadavatele:

Mgr. Šárka Procházková 
ředitelka organizacePrimátor
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MmMZ 01 077

KRYCÍ LIST SMLOUVY Č. 48/29/2022

Datum Jméno, příjmení / příp. organizace F

Zpracoval/a/i/y: 10.8.2022

Vedoucí odboru: 10.8.2022

Správce rozpočtu:

□dotace EU apod. Dpodmíněná pohledávk
□podpora de minimis □ veřejná podpora 

Za OF posoudil/a:

AK - právně posoudil/a:
Uveřejnění v 
Anonymizova

ZaVM: 1 1 -OS- 2022
Schváleno v: □ PPM / S RmM / □ ZmM - dne 23.8.2022

Datum uveřejnění smlouvy;
Poznámka:ID smlouvy z registru 

smluv:
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