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____________________________________________________________________ 
 

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

mezi těmito smluvními stranami 

 
 

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV, A. S., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 

- a - 
 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

 
 

- a - 

 
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje 

 
- a - 

 
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje 

 
- a - 

 
Oblastní nemocnice Příbram, a. s. 
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Smluvní strany:  

 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem: Máchova 400, 256 01 Benešov 
IČO: 27253236 
Zastoupený: MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva 
         Ing. Jiří Švadlena, místopředseda představenstva 
(dále jen ”Centrální zadavatel”) 
na straně jedné 
 
a 

 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav 
IČO: 27256537 
zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 
                    Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 
 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
IČO: 27085031 
zastoupená:  MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva 
  Mgr. Jana Zdráhalová, místopředseda představenstva 
  
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín 3 
IČO: 27256391 
zastoupena:  MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva 
  Martinem Hermanem, místopředsedou představenstva 
 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
IČO: 27256537 
Zastoupená:  MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, předsedou představenstva 
  Mgr. Viktorem Szabó, místopředsedou představenstva  
 
(dále jen „Pověřující zadavatelé“) 
na straně druhé 

 
uzavírají tuto smlouvu: 
 

Článek I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1.1 Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé uzavírají tuto smlouvu v souladu s ust. § 

1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) a ustanovením § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), za 
účelem centralizovaného zadání veřejné zakázky. 
 

1.2 Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) 
zákona veřejnými zadavateli. 

 
1.3 Veřejnou zakázkou se pro účely této smlouvy rozumí veřejná zakázka realizovaná 

Centrálním zadavatelem dle ustanovení § 9 zákona pro Pověřující zadavatele a též pro 
sebe. 
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1.4 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního 
zadavatele a Pověřujících zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v 
souvislosti s realizací veřejné zakázky na pojištění profesní odpovědnosti oblastních 
nemocnici Středočeského kraje. 

1.5 Předmětem veřejné zakázky zadávané v systému centralizovaného zadávání jsou 
služby v rámci následující komoditní kategorie: 

 

Kód 
komodity 

CPV  a Název komodity 

66 66000000-0 Finanční a pojišťovací služby 

66 66510000-8 Pojištění 

66 66516500-5 - Pojištění profesní odpovědnosti 
 

 

 

1.6 Centrální zadavatel provede ve smyslu § 9 odst. 1 zákona zadávací řízení na pořízení 
dodávek či služeb vymezených v čl. 1.5 této Smlouvy a bude pro Pověřující zadavatele 
zajišťovat veškeré služby, které souvisejí s realizací zadávacího řízení. 

1.7 Na základě provedeného zadávacího řízení uzavře Centrální zadavatel s vybraným 
dodavatelem Pojistnou smlouvu, kde jako pojištění budou uvedeni Centrální zadavatel 
a Pověřující zadavatelé. 

 
Článek II. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Centrální zadavatel uveřejní a bude po dobu trvání této Smlouvy spravovat základní 
informace o systému centralizovaného zadávání na adrese Profilu zadavatele a 
případně ve Věstníku veřejných zakázek. Základní informace zahrnují zejména: 

- identifikační údaje Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů, 
- dokumenty vymezující pravidla systému centralizovaného zadávání, pravomoci a 

odpovědnosti účastníků centralizovaného zadávání. Jde zejména o tuto Smlouvu, 
rámcové a další smlouvy uzavřené na základě centralizovaného zadávání, 
prováděcí smlouvy, případné postupy centralizovaného zadávání vydané 
Centrálním zadavatelem atd. Pokud některé skutečnosti obsažené v dokumentech 
splňují svým charakterem vymezení obchodního tajemství dle zvláštního právního 
předpisu, není Centrální zadavatel povinen tyto skutečnosti uveřejňovat, 

- další údaje dle zákona. 

2.2. Při stanovení předmětu a rozsahu veřejné zakázky je Centrální zadavatel povinen 
vycházet z údajů, které mu pro tento účel poskytnou Pověřující zadavatelé a dále z 
vlastních potřeb Centrálního zadavatele. 

2.3. Centrální zadavatel je povinen stanovit rozsah veřejné zakázky tak, aby byl dostatečný 
pro uspokojení potřeb všech dotčených zadavatelů s přihlédnutím k možným změnám 
v průběhu realizace plnění.  

2.4. Pověřující zadavatelé jsou povinni ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit 
Centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné pro řádné fungování 
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centralizovaného zadávání, a to zejména relevantní informace potřebné ke specifikaci 
zadávacích podmínek.  

2.5. Pověřující zadavatelé jsou povinni ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit 
Centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné k vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 zákona. 

2.6. Centrální zadavatel je oprávněn využít data a informace předané Pověřujícími 
zadavateli pouze pro výkon činností centralizovaného zadávání, jež jsou upraveny 
v této Smlouvě a v pravidlech o centralizovaném zadávání. 

2.7. Jako zadavatel ve smyslu zákona vystupuje v jednotlivých zadávacích řízeních 
Centrální zadavatel. 

2.8. Centrální zadavatel je Pověřujícími zadavateli zmocněn k podpisu smlouvy 
s dodavatelem podle § 124 a násl. zákona. Centrální zadavatel se zavazuje uzavřít 
smlouvu na realizaci veřejné zakázky s dodavatelem tak, aby práva a povinnosti 
vyplývající ze smlouvy na realizaci centrálně zadávané veřejné zakázky byly od 
okamžiku uzavření smlouvy realizovány vždy mezi dodavatelem a příslušným 
Pověřujícím zadavatelem v souladu s podklady, které tento Pověřující zadavatel 
poskytnul Centrálnímu zadavateli pro účely zadávacího řízení. 

2.9. Pověřující zadavatelé se podle této Smlouvy zavazují akceptovat obchodní podmínky 
sjednané Centrálním zadavatelem v příslušné smlouvě uzavřené s dodavatelem 
a vykonávat práva a povinnosti ve vztahu k dodavateli, se kterým Centrální zadavatel 
uzavře smlouvu o plnění veřejné zakázky. V případě nečinnosti odpovídají Pověřující 
zadavatelé za veškerou škodu, která jeho jednáním nebo opomenutím vznikne. 

2.10. Centrální zadavatel je povinen vynakládat prostředky spojené s prováděním 
zadávacího řízení a zadáním veřejné zakázky vždy hospodárným, efektivním 
a účelným způsobem. 

2.11. Pokud bude při zadání veřejné zakázky či v průběhu zadávacího řízení porušen zákon, 
odpovídá za porušení zákona Centrální zadavatel. Toto neplatí, pokud došlo k porušení 
zákona jednáním či opomenutím Pověřujícího zadavatele. 

2.12. Pokud Pověřující zadavatelé poruší zákon, a toto porušení zákona se projeví až 
po uzavření smlouvy o plnění veřejné zakázky, jsou si dotčený Pověřující zadavatel 
a Centrální zadavatel povinni navzájem poskytnout součinnost při komunikaci 
s orgánem dohledu nebo soudu, a to i v případech, kdy se tyto orgány obrátí pouze na 
jednoho z nich. V případě neposkytnutí součinnosti má strana, která je povinna 
součinnost podle tohoto odstavce poskytnout, povinnost nahradit případně vzniklou 
škodu. 

2.13. Pověřující zadavatelé jsou povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem 
datům a informacím, které se dozví od Centrálního zadavatele a které nejsou určeny 
k uveřejnění. 

 
Článek III. 

ÚHRADA NÁKLADŮ 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s realizací zadávacích řízení 
ponese Centrální zadavatel. 
 

Článek IV. 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení předmětné smlouvy tedy do 
10.12.2022.   
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4.2. Smlouva je účinná podpisem Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů. 

4.3. Tato Smlouva zaniká dohodou smluvních stran nebo výpovědí Centrálního zadavatele  

4.4. Výpověď může být smluvními stranami podána také v důsledku takové změny 
okolností stojící vně volní možnosti smluvních stran, jež činí existenci této Smlouvy 
neslučitelnou s nastalými okolnostmi, a to pouze do doby zahájení zadávacího řízení. 

4.5. Výpovědní lhůta činí tři měsíce ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. 
 
 

Článek V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Účastníci Smlouvy se zavazují řešit případné spory dohodou. 

5.2 Nastanou-li důvody ke zrušení zadávacího řízení podle § 127 zákona, Centrální 

zadavatel zruší (§ 127 odst. 1 zákona) nebo může zrušit (§ 127 odst. 2 a 3 zákona) 

zadávací řízení na veřejnou zakázku. Zrušení zadávacího řízení neodkladně oznámí 

Pověřujícím zadavatelům. 

5.3 Zánikem této Smlouvy není dotčena odpovědnost jednotlivých účastníků Smlouvy, ani 

povinnost součinnosti podle čl. 2.4 a 2.12 této smlouvy. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Centrální 

zadavatel. 

5.5 Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 

5.6 Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným 

všemi smluvními stranami. 

5.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním 

souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 

 
V Benešově dne 

 
………………….……………………………….. 

Centrální zadavatel 

 
V Mladé Boleslavi dne 

………..………………….……………………….. 

Pověřující zadavatel  

 

V Kolíně dne 

………..………………….……………………….. 

Pověřující zadavatel  

 

V Kladně dne 

………..………………….……………………….. 

Pověřující zadavatel  

 

V Příbrami dne 

………..………………….……………………….. 
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Pověřující zadavatel  


