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Dohoda o centralizovaném zadávání 

 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) a ust. § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“). 

 

 

Centrální zadavatel: 

     statutární město Brno 

 Zastoupené:   JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

 Se sídlem:   Dominikánské náměstí 1 

     602 00 Brno 

IČ:    44992785 

DIČ:    CZ44992785 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Číslo účtu:   111211222/0800 

 

 Ve věcech technických 

 je oprávněn jednat:  Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB 

 Ve věcech dohody 

 je oprávněn jednat:  Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB 

Číslo dohody:                

 

Pověřující zadavatel: 

     statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 

 Zastoupená:   Radomírem Vondrou, starostou 

 Se sídlem:   Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno 

 IČ:    44992785 

 DIČ:    CZ44992785 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

  Číslo účtu:   16622621/0100 

Ve věcech technických je  

oprávněn jednat:  Mgr. Jiří Polák 

Ve věcech dohody 

 je oprávněn jednat:  Radomír Vondra, starosta 

     Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta 

Číslo dohody:   22-00-02 

 

Pro účely této Dohody se uvedené strany označují jako Centrální zadavatel a Pověřující 

zadavatel, nebo společně strany dohody. 
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I. 

Preambule 

Strany dohody si přejí v souladu s § 9 odst. 4 zákona vymezit v této Dohodě 

 o centralizovaném zadávání (dále jen „Dohoda“) vzájemná práva a povinnosti 

 v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky „Mobilní hlasové a datové 

služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna“ (dále 

jen „veřejná zakázka“). 

II. 

Předmět a účel Dohody 

1. Předmětem této Dohody je úprava práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujícího 

zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s realizací systému 

centralizovaného zadávání. 

2. Předmětem veřejné zakázky zadávané v systému centralizovaného zadávání je nákup 

mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno, městské části města 

Brna, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno nebo jeho 

městské části a obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna 

nebo jeho městských částí podle zákona. 

3. Centrální zadavatel bude provádět ve smyslu § 9 zákona jménem svým a Pověřujícího 

zadavatele, na účet svůj a Pověřujícího zadavatele zadávací řízení veřejné zakázky, s cílem 

uzavření rámcové smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.  

4. Centrální zadavatel a Pověřující zadavatel budou na základě provedeného zadávacího 

řízení a rámcové smlouvy povinni uzavřít s vybraným dodavatelem dílčí smlouvy na 

plnění, které je předmětem veřejné zakázky v minimálním rozsahu, ke kterému se zavázali 

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a který je specifikován v Příloze č. 1 této 

Dohody. 

III. 

Práva a povinnosti stran dohody 

1. Centrální zadavatel uveřejní a bude po dobu trvání této dohody spravovat základní 

informace o systému centralizovaného zadávání. 

2. Při stanovení předmětu a rozsahu veřejné zakázky je Centrální zadavatel povinen vycházet 

z údajů, které mu pro účely provedení zadávacího řízení poskytne Pověřující zadavatel 

a z vlastních potřeb Centrálního zadavatele. 

3. Centrální zadavatel je povinen stanovit rozsah zakázky tak, aby byl dostatečný 

pro uspokojení své potřeby a potřeby Pověřujícího zadavatele s přihlédnutím k možným 

změnám v průběhu realizace plnění.  
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4. Pověřující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit 

Centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné pro řádnou realizaci centralizovaného 

zadávání, a to zejména relevantní informace potřebné ke specifikaci zadávacích 

podmínek.  

5. Pověřující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit 

Centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné k poskytnutí případného vysvětlení 

zadávací dokumentace veřejné zakázky dle § 98 zákona. 

6. Centrální zadavatel je oprávněn využít data a informace předaná Pověřujícím zadavatelem 

pouze pro výkon činností centralizovaného zadávání. 

7. Vzhledem k charakteru předmětu plnění dohody nebude organizována prohlídka místa 

plnění. 

8. Jako zadavatel ve smyslu zákona vystupuje v zadávacím řízení Centrální zadavatel, který 

v souladu s ustanovením § 9 zákona postupuje podle pravidel pro veřejné zadavatele.  

Pověřující zadavatel pověřuje centrálního zadavatele, aby v jeho zastoupení podepsal 

rámcovou dohodu s vybraným dodavatelem. Rámcovou dohodu podepíše Centrální 

zadavatel, jménem svým a na svůj účet, jakož i souběžně jménem Pověřujícího zadavatele 

a na účet Pověřujícího zadavatele. 

9. Centrální zadavatel se zavazuje provést zadávací řízení až po výběr nejvhodnější nabídky, 

jeho oznámení a po uplynutí lhůty, po kterou nelze podle zákona uzavřít smlouvu 

připravit Pověřujícímu zadavateli k podpisu smlouvu na plnění veřejné zakázky 

s dodavatelem bez zbytečného odkladu po schválení smlouvy s vybraným dodavatelem, 

v Radě města Brna a po uplynutí všech lhůt dle zákona. Pověřující zadavatel je poté 

povinen uzavřít Smlouvu s dodavatelem podle ustanovení § 124 odst. 1 zákona a uzavření 

Smlouvy spolu s poskytnutím jejího stejnopisu oznámit Centrálnímu zadavateli 

neprodleně tak, aby Centrální zadavatel mohl v zákonných lhůtách dokončit veškeré 

úkony v zadávacím řízení stanovené zákonem. 

10. Pokud bude při zadávání veřejné zakázky porušen zákon, odpovídá za porušení zákona 

Centrální zadavatel. Toto neplatí, pokud došlo k porušení zákona jednáním či opomenutím 

Pověřujícího zadavatele. 

11. Pokud Pověřující zadavatel poruší zákon a toto porušení zákona se projeví až po uzavření 

Smlouvy na plnění veřejné zakázky, jsou si 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.  

12. Strany dohody se dohodly, že komplexní realizací zadávacího řízení na předmětnou 

veřejnou zakázku může být ve smyslu § 43 zákona pověřena třetí osoba (dále jen 

„zástupce“) specializovaná na realizaci zadávacích řízení, určená na základě výběru 

provedeného Centrálním zadavatelem. Pověřený zástupce bude na základě uzavřené 
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mandátní Smlouvy zajišťovat veškeré úkony a činnosti spojené s centralizovaným 

zadávacím řízením s výjimkou úkonů výslovně uvedených v § 43 odst. 2 zákona. 

13. Pověřující zadavatel je povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem datům 

a informacím, které se dozví od Centrálního zadavatele a které nejsou určeny 

k uveřejnění. 

IV. 

Doba trvání dohody 

1. Dohoda se uzavírá na dobu čtyři roky od podpisu dohody.  

2. Dohoda může zaniknout písemnou dohodou stran dohody, nebo písemnou výpovědí 

některé strany dohody podanou i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční 

a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 

příslušné straně dohody a končí posledním dnem měsíce třetího. Výpověď může být 

stranami dohody podána pouze do doby zahájení zadávacího řízení na uzavření rámcové 

dohody.  

 

V. 

Náklady zadávacího řízení 

1. Strany dohody se dohodly, že veškeré poplatky a jiné náklady spojené s prováděním 

zadávacích řízení a zadáváním veřejných zakázek Centrálním zadavatelem budou hrazeny 

Centrálním zadavatelem. 

VI. 

Odpovědnost za centralizované zadávání 

1. Dojde-li při provádění zadávacího řízení a zadávání veřejné zakázky dle této dohody 

k porušení zákona ze strany Centrálního zadavatele, odpovídá za takové porušení 

Centrální zadavatel, ledaže k takovému porušení zákona došlo jednáním či opomenutím 

Pověřujícího zadavatele. 

 

2. Centrální zadavatel je povinen ve smyslu § 216 zákona řádně uchovávat dokumentaci 

související s prováděním zadávacího řízení a zadáváním veřejné zakázky dle této dohody.  
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VII. 

Závěrečná ustanovení  

1. Dohoda se řídí právním řádem České republiky. Strany dohody se zavazují řešit případné 

spory přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě stran dohody smírnou cestou, budou na 

návrh kterékoliv strany dohody dán k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu 

v České republice. 

2. Tuto dohodu je možno měnit pouze písemnou dohodou ve formě číslovaných dodatků. 

3. Nastanou-li důvody ke zrušení zadávacího řízení podle zákona, Centrální zadavatel zruší 

nebo může zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku. Zrušení zadávacího řízení písemně 

oznámí Pověřujícímu zadavateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od rozhodnutí 

 o zrušení. 

4. Zánikem této dohody není dotčena odpovědnost jednotlivých stran dohody, ani povinnost 

součinnosti podle čl. III. této dohody. 

5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.).  

6. Strany dohody souhlasí se zveřejněním dohody v souladu s platnými právními předpisy. 

Strany dohody prohlašují, že dohoda neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich 

obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.  

7. Tato dohod nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody a účinnosti 

uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“). Podle ZoRS bude tato dohoda Centrálním 

zadavatelem zveřejněna v registru smluv. 

8. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. 

Po podpisu dohody obdrží Centrální zadavatel dva stejnopisy dohody, Pověřující 

zadavatel obdrží dva stejnopisy dohody. 

9. Strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Minimální rozsah čerpaných služeb 
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Doložky: 

Vzor smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky a pověření vedoucího OMI MMB 

jejím podpisem byl schválen Radou města Brna na schůzi R8/      dne  .  . 2022. 

 

Tato smlouva byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 90/VIII. 

schůze konané dne 28. 2. 2022.  

 

 

V Brně dne        V Brně dne 

 

Za Centrálního zadavatele:     Za Pověřujícího zadavatele: 

 

 

 

 

 

………………………………………                              …………………………………… 

za statutární město Brno      za  

               vedoucí OMI MMB                        Pověřujícího zadavatele 

     Ing. David Menšík                                                      Radomír Vondra 
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Příloha č. 1 Minimální rozsah čerpaných služeb 

 

Pověřující zadavatel se zavazuje na základě výsledku zadávacího řízení čerpat minimálně níže 

uvedené služby: 

 

Počet SIM karet: 28 

 


