
~
·

' ' -' "' " ___ , ,jy ,Z"Q ZM6 !

i

!y'tiZ7nO L r" i

. _ ,,.,..

Smlouva o společném postupu p ř i
centralizovaném zadáváni

CEJIZA, s.r.o.
se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ' 602 00

IČO: 283 53 242, DIČ: CZ28353242
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163

zastoupena MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem

(dále jen ,,centrálni zadavateŕ') na straně jed né

a

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
ID: JM 214

se sídlem Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 494 38 875, DIČ: není plátce DPH

zastoupena Mgr. Dagmarou Holou, ředitelkou

(dále jen ,,pověřujkí zadavateŕ') na straně druhé

společně také jako ,,smluvní strany"

uzavÍrajÍ v souladu s § 9 odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek
(dále jen ,,zákon o zadávání veřejných zakázek") a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o centralizovaném
zadává ni (dále jen ,,smlouva"):



¶

1. Úvodní ujednání a předmět smlouvy

1.1. Centrální zadavatel byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva jihomoravského kraje
č. 268/09/Z 7 ze dne 18.06.2009 založen jihomoravským krajem za účelem
centralizova ného zadávání veřejných zakázek, a to pro jihomoravský
kraj, příspěvkové organizace zřizované jihomoravským krajem a další právnické
osoby zřizované jihomoravským krajem.

1.2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního
zadavatele a pověřujÍcÍho zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem
v souvislosti s centralizovaným zadáváním nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
elektřiny s názvem ,,Centrálni dodávka elektrické energie pro jihomoravský
kraj a pro příspěvkové organizace zřizované jihomoravským krajem,
případně pro další právnické osoby zřizované jihomoravským krajem na
rok 2017" (dále jen ,,veřejná zakázka na dodávky elektřiny").

1.3. ÚČelem smlouvy je ustanoveni centrálního zadavatele, který provede centralizované
zadáváni veřejné zakázky na dodávky elektřiny dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona
o zadávání veřejných zakázek, úprava postupu při centralizovaném zadávání této
veřejné zakázky a úprava některých vzájemných práv a povinnosti při dodávkách
a odběru elektřiny mezi pověřujíckn zadavatelem a centrálním zadavatelem.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Smluvní strany se dohodly, že centrálni zadavatel bude ve smyslu § 9 odst. 1 písm.
a) zákona o zadáváni veřejných zakázek pInit funkci centrálního zadavatele ve
vztahu k veřejné zakázce na dodávky elektřiny. Centrální zadavatel bude nakupovat
od dodavatele, s nímž uzavře na základě výsledkŮ zadávacího řIzení veřejné
zakázky na dodávky elektřiny smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
(dále jen ,,smlouva o dodávkách elektřiny") elektřinu, kterou následně prodá
pověřujÍcÍmu zadavateli za cenu stejnou, za jakou byla centrálním zadavatelem
pořízena. Vzájemná práva a povinnosti mezi pověřujichm zadavatelem a centrálním
zadavatelem při dodávce a odběru elektřiny budou upravena samostatnou
smlouvou sjednanou mezi smluvními stranami po uzavřeni smlouvy o dodávkách
elektřiny. předpokládaný rozsah dodávky elektřiny je ve vztahu k pověřujícknu
zadavateli vymezen v příloze č. 1 této smlouvy v Části týkajIcI se pověřujÍcÍho
zadavatele. Termín dodávek elektřiny je stanoven na období od 01.01.2017 do
31.12.2017.

2.2. Centrálni zadavatel bude při své zadavatelské Činnosti postupovat dle zákona
o zadávání veřejných zakázek a této smlouvy a podle směrnice jihomoravského
kraje č. 36/INA-VOK - Zásad vztahŮ orgánŮ jihomoravského kraje k příspěvkovým
organizacím, pokud se Zásady vztahŮ orgánŮ jihomoravského kraje
k příspěvkovým organizacím na pověřujÍcÍho zadavatele vztahuji.

2.3. Předmět veřejné zakázky je ve vztahu k pověřujichmu zadavateli vymezen
požadavky na dodávku elektřiny pro pověřujÍcÍho zadavatele. Tyto požadavky tvoří
nedílnou součást této smlouvy a jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy.

2.4. Veřejná zakázka na dodávky elektřiny bude centrálním zadavatelem zadávána jako
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v jednacím řIzeni bez uveřejnění dle § 64
písm. C) zákona o zadávání veřejných zakázek, a to nákupem elektřiny na trhu
organizovaném Českomoravskou komoditní burzou Kladno, se sídlem náměstí SItná
3127, 272 01 Kladno, IČO: 49546392 (dále jen ,,ČMKBK'), dle zákona Č. 229/1992
Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisŮ.
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2.5. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizaci veřejné zakázky na dodávky
elektřiny bude zajišťovat centrální zadavatel. Centrálni zadavatel odpovídá za řádný
prŮběh zadávacího řízenI a nese rovněž veškeré náklady spojené s jeho realizaci,
tím není dotčen článek 3 této smlouvy.

2.6. pověřujÍcÍ zadavatel současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že centrálni
zadavatel je oprávněn nechat se při výkonu práv a povinností souvisejÍcÍch se
zadávacím řIzenIm veřejné zakázky na dodávky elektřiny zastoupit jinou osobou dle
§ 43 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2 7 V případě, že nastanou dŮvody ke zrušeni zadávacího řIzeni dle zákona o zadáváni
veřejných zakázek, rozhodne o jeho zrušeni centrálni zadavatel.

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že centrální zadavatel po uzavřeni smlouvy
o dodávkách elektřiny vyrozumí pověřujÍcÍho zadavatele o této skutečnosti. Zároveň
jej vyrozumí o dalším postupu, který bude následovat po uzavření smlouvy
o dodávkách elektřiny mezi vybraným dodavatelem a centrálním zadavatelem.
Centrálni zadavatel bude pověřujÍcÍho zadavatele informovat rovněž v případě, kdy
budou podány námitky dle § 241 zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo bude
zahájeno řIzení o přezkoumáni úkonŮ centrálnIho zadavatele ze strany Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.

2.9. pověřujÍcÍ zadavatel je povinen:
a) informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majIcIch

vliv na prŮběh zadávacího řizenI veřejné zakázky na dodávky elektřiny a jeho
zákonnost;

b) akceptovat sjednané obchodní podmínky vymezené zadávacími podmínkami
veřejné zakázky na dodávky elektřiny. V případě nesplnění této povinnosti je
pověřujÍcÍ zadavatel povinen nahradit centrálnímu zadavateli případné škody.

2.10. Strany jsou povinny poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou a požadovanou
součinnost, zejména pokud jde o výměnu relevantních dokumentŮ, podáváni
vysvětlení a písemných stanovisek.

3. Úhrada nákladů

3.1. Centrálni zadavatel má právo na náhradu poměrné Části nákladŮ vynaložených na
zadávací řIzení veřejné zakázky na dodávky elektřiny. V souladu s tím je centrálni
zadavatel oprávněn pověřujÍcÍmu zadavateli účtovat poměrnou Část nákladŮ
zpŮsobem uvedeným v příloze Č. 2 této smlouvy. O předpokládané výši těchto
nákladŮ je centrálni zadavatel povinen na žádost pověřujÍcÍho zadavatele tohoto
informovat před započetím zadávacího řIzení.

3.2. Náklady dle předchozího odstavce budou pověřujÍcÍmu zadavateli přeúčtovány po
skončení zadávacího řízenI veřejné zakázky na dodávky elektřiny (po zrušeni
zadávacího řIzeni Či uzavřeni smlouvy o dodávkách elektřiny s vybraným
dodavatelem), a to na základě písemného vyúčtování poskytnutého pověřujÍcÍmu
zadavateli centrálním zadavatelem.

4. Pověření pro centrálního zadavatele

4.1. pověřujÍcÍ zadavatel tímto pověřuje centrálního zadavatele k uzavření smlouvy
o dodávkách elektřiny do odběrných mist pověřujÍcÍho zadavatele uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy.

4.2. pověřujÍcÍ zadavatel touto smlouvou na dobu trvání této smlouvy bezplatně
postupuje na centrálnIho zadavatele práva k užÍvání odběrných mist uvedených
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v příloze č. 1, jež jsou ve vlastnictví pověřujÍcÍho zadavatele nebo k nimž má
pověřujÍcÍ zadavatel jakékoliv dispoziČní právo, a to v rozsahu, v jakém jsou tato
práva vyžadována v rámci postaveni centrálního zadavatele jako zákazníka dle
zákona č. 458/2000 Sb., eriergetického zákona, ve znění pozdějších předpisŮ.
Centrálni zadavatel tato práva po dobu trvání této smlouvy přijímá.

5. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu ke smlouvě o dodávkách
elektřiny

5.1. Smlouva o dodávkách elektřiny, která má být uzavřena s vybraným dodavatelem,
bude ve vztahu k pověřujichmu zadavateli uzavřena pro odběrná místa ve vlastnictví
Či jiné dispozici pověřujÍcÍho zadavatele uvedená v příloze č. 1 této smlouvy.

5.2. pověřujÍcÍ zadavatel se zavazuje ve vztahu k centrálnímu zadavateli řídit se při
odběru elektřiny veškerými smluvními podmínkami, za nichž ze strany dodavatele
dochází k dodávkám elektřiny centrálnímu zadavateli, a to zejména smlouvou
o dodávkách elektř'ny, příslušnými řády provozovatelŮ distribučních soustav,
přIslušnými pravidly provozování distribučních soustav a dále podmínkami
distribuce elektři ny, pokyny technického dispečinku provozovatele přen osové

soustavy a příslušných provozovateIŮ distribučních soustav při Činnostech
bezp,rostředně zamezujÍcÍch stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následkŮ
stavu nouze a oprávněnými požadavky a pokyny centrálního zadavatele.

5.3. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany stanovuji, že povinnosti
uložené centrálnímu zadavateli pro odběr elektřiny v jakýchkoliv smluvních
podmínkách mezi dodavatelem a centrálním zadavatelem, a to zejména ve smlouvě
o dodávkách elektřiny pIati rovněž pro pověřujÍcÍho zadavatele, není-li mezi
centrálním a pověřujíchn zadavatelem dohodnuto jinak. Centrální zadavatel je
povinen poskytnout pověřujÍcÍmu zadavateli bez zbytečného odkladu po podpisu
smlouvy o dodávkách elektřiny její kopii a kopie všech dalších souvisejÍcÍch
smluvních dokumentŮ pověřujÍcÍ zadavatel je ve vztahu k výše uvedenému
zejména povinen:
5.3.1. plnit veškerou informační povinnost vůČi přIsIušnému dodavateli a/nebo

přIslušnému provozovateli distri bučni soustavy;
5 3 2. udržovat odbě"né zařizenI ve stavu, který odpovídá příslušným technickým

normám a platným právním předpisŮm;
5.3.3. při změnách instalovaných spotřebičŮ v rámci platného rezervovaného

příkonu nebo kapacity konzultovat s dodavatelem a provozovatelem příslušné
distribuční sItě připojování spotřebičŮ, u nichŽ lze předpokládat ovlivňování
sItě v neprospěch ostatních odběratelŮ;

5.3.4. umožnit přislušnému provozovateli distribuční soustavy, příslušnému
dodavateli a/nebo centrálnímu zadavateli přistup k měřicímu zařIzení
a neměřeným částem odběrného elektrického zařIzenI za účelem provedení
kontroly, odečtu, údržby, výměny Či odebrání. ZpŮsob přístupu k měřicímu
zařizenI vyplývá z jeho urrňstěni a umožněním přístupu se rozumí zejména
zpřÍstupněnj veškerých nemovitosti, v nichž se tato zařízení nacházejí;

5.3.5. informovat centrálního zadavatele bez zbytečného odkladu o chybě nebo
omylu při vyúčtování plateb podle smlouvy o dodávkách elektřiny vzniklých
nesprávným odečtem elektroměrŮ, jakož i dalších skutečnostech, které by
mohly vést k chybnému vyúčtováni dodávky a odběru elektřiny.

5.4. pověřujÍcÍ zadavatel je povinen řádně a včas hradit centrálnímu zadavateli cenu za
dodanou elektřinu, a to ve výši sjednané ve smlouvě o dodávkách elektřiny a plnit
veškeré další povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy o dodávkách elektřiny. pověřujÍcÍ
zadavatel odpov'dá centráln'mu zadavateli za škodu zpŮsobenou prodlením
s hrazením ceny za dodávky elektřiny, a to bez ohledu na výši úrokŮ z prodlení.
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g 5.5. pověřujÍcÍ zadavatel je při dodrženi veškerých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z obecně
závazných předpisŮ, této smlouvy nebo smlouvy o dodávkách elektřiny oprávněn
požadovat změny parametrŮ odběrného (odběrných) zařizenI Požadavek na změny
parametrŮ odběrného (odběrných) zařIzenI je pověřujÍcÍ zadavatel povinen oznámit
centrálnímu zadavateli. Centrálni zadavatel je povinen v součinnosti s pověřujíckn
zadavatelem požadavky pověřuj'c'ho zadavatele na změny parametrŮ odběrného
(odběrných) zařIzeni projednat s dodavatelem elektřiny.

5 6 pověřuj'c' zadavatel odpovídá za škodu zpŮsobenou centrálnímu zadavateli
porušen'm jakékoli pov'nnost' vyplývaj'c' z obecně závazných právních předpisŮ,
této smlouvy nebo smlouvy o dodávkách elektřiny. Vyzve-li dodavatel centrálního
zadavatele k plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze závazku z deliktu, jenž vznikl na
základě nebo v souv'slost' se smlouvou o dodávkách elektřiny a bylo ii dŮvodem
vzniku závazku z deliktu jednání nebo opomenutí pověřujÍcÍho zadavatele, zavazuje
se pověřujÍcÍ zadavatel bez zbytečného odkladu plnit za centrálnIho zadavatele
veškeré sankce uplatněné dodavatelem vůČi centrálnímu zadavateli v souvislosti
s takovýmto jednáním nebo opomenutím.

5.7. Při porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se pověřujÍcÍ zadavatel zavazuje
zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- KČ za kaŽdé
jednotlivé porušeni takové povinnosti. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnŮ od
doručeni písemné výzvy pověřujichnu zadavateli k zaplaceni smluvní pokuty.
Povinnosti k úhradě smluvní pokuty není dotčeno právo centrálního zadavatele na
náhradu škody, která mu porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta
vztahuje, vznikla. pověřujÍcÍ zadavatel je povinen centrálnímu zadavateli nahradit
i škodu, která přesahuje výši smluvní pokuty.

6. Zásady jednání smluvních stran, odpovědnost smluvních stran

6.1. Smluvní stra ny tímto Čestně prohlašuji, že zachovají mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s veřejnou zakázkou na
dodávký elektřiny, pokud něco jiného nevyplývá z obecně závazných právních
předpisu, zejména zákona o zadáváni veřejných zakázek (např. povinnost
uveřejňovat údaje dle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek) a zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisŮ, nebo burzovních předpisŮ vydaných ČMKBK.

6.2. Smluvní strany jsou povinny zajistit nepodjatost a povinnost mlčenlivosti u vŠech
osob, které pověří Činnostmi souvisejÍcÍmi se zadávacím řIzením veřejné zakázky na
dodávky elektřiny.

6.3. PověřujÍcÍ zadavatel má povinnost ke konci každého kalendářnIho Čtvrtletí
informovat centrálního zadavatele o veškerých jednáních, která sám nebo
prostřed nictvím třetí osoby provedl na základě této smlouvy nebo smlouvy
o dodávkách elektřiny, a to zejména oznámit jakékoliv změny parametrŮ odběrných
zařIzení pro odběr elektřiny, jednáních s dodavatelem elektřiny a uzavřeni
jakýchkoliv písemných ujednáni mezi pověřujíckn zadavatelem a dodavatelem
elektřiny. Tuto povinnost splní pově řujÍcÍ zadavatel zasláním vyplněného
elektronického formuláře, který mu bude poskytnut centrálním zadavatelem.

7. Doba trvání smloúvy

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosaženi jejího účelu, pro
který byla uzavřena, tj. až do skončeni doby trvání smlouvy o dodávkách elektřiny,
nebude-li mezi pověřujíchn zadavatelem a centrálním zadavatelem uzavřena nová
smlouva upravujÍcÍ vzájemné vztahy mezi centrálním zadavatelem a pověřujíckn
zadavatelem při dodávkách a odběru elektřiny.
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8. Závěrečná ujednání

8.1. Veškerá oznámení, požadavky a další sděleni jsou účinná okamžikem jejich
doruČení příjemci na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Adresy mohou být
měněny jednostranným pÍsemným sdělením, které musí být doručeno druhé
smluvní straně Kromě případŮ výslovně uvedených v této smlouvě musí být
veškerá oznámeni, požadavky Či jiná sdělení požadovaná touto smlouvou
provedena písemně v listinné podobě a musí být doručena osobně nebo zaslána
doporučeným dopisem.

8.2. Archivaci dokumentace zadávacího řIzenI zajišťuje centrální zadavatel.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se
řIdí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

8.4. Smluvní strany berou na vědomi, že informace o odběrných místech pověřujÍcÍho
zadavatele budou poskytnuty dodavatelŮm jako souČást zadávací dokumentace

8.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody smluvních stran
pÍsemnými vzestupně číslovanými dodatky v listinné podobě výslovně prohlášenými
za dodatky k této smlouvě a podepsanými oběma smluvními stranami.

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž
jedno vyhotoveni obdrží centrálni zadavatel a jedno vyhotovení pověřujÍcÍ
zadavatel.

8.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

8.8. Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva je projevem jejich váŽné a svobodné
vŮle a nebyla sepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na dŮkaz ČehoŽ

níže připojují své podpisy.

:řÍl°S::'nam odběrných m"st pro odběr elektřiny a předpokládaná roční spotřeba

elektřiny
2. Stanovení poměrné výše nákladů

V Brně dn, 1 1 -19- 2S'lS

za centrálního zadavatele
MUDr. Bořek Semrád
jednatel

Mgr. Dagmar Holá
ředitelka
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l
Příloha č. 2

Stanovení poměrné výše nákladů

S odvolánIm na článek 3. Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadáváni se
poměrná výše nákladŮ spojených se zadávacím řIzením (např. náklady na poradenské
a právní služby externího subjektu spojené se zadávacím řízením) stanovi následovně:

l) dle předpokládaného mnoŽství roČní spotřeby elektrické energie jednotlivých
pověřujÍcÍch zadavateIŮ uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy bude stanoven
procentuální podíl předpokládaného množství spotřeby elektrické energie
jednotlivých pověřujIcích zadavatelŮ (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) na
celkovém předpokládaném množství spotřeby elektrické energie;

2) podíl pověřujÍcÍho zadavatele na nákladech spojených se zadávacím řizenIm se pak
rovná procentuálnímu podílu vypočítanému dle předchozího odstavce.


