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Smlouva o centralizovaném zadávání 

č. OLP/1954/2022 

"Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby  

sítí elektronických komunikací a související služby a dodávky" 
 

 

 

uzavřená v souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") mezi těmito smluvními 

stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje, v plné moci Ing. Zbyňkem 

Miklíkem, náměstkem hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných 

zakázek a informatiky 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

(dále jen "centrální zadavatel") 

 

 

 

a 

 

Botanická zahrada Liberec – LK, příspěvková organizace 

se sídlem: Purkyňova 630/1, Liberec I - Staré Město, 460 01  

IČO: 10973605 

DIČ: není plátce DPH 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: RNDr. Miloslav Studnička, CSc., ředitel 

(dále jen "pověřující zadavatel") 

 

 

(centrální zadavatel a pověřující zadavatel společně též jako "smluvní strany") 

 

 

 

takto: 
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Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. 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 zadáním veřejné zakázky na služby s názvem "Poskytování 

telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací a související 

služby a dodávky" (dále jen "veřejná zakázka"). 

2. Účelem Smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který provede centralizované 

zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona a dále upravení postupu při centralizovaném 

zadávání veřejné zakázky. 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti Smluvních stran při centralizovaném zadávání 

1. Smluvní strany se dohodly, že Liberecký kraj bude ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

plnit funkci centrálního zadavatele ve vztahu k veřejné zakázce a že tímto způsobem pořídí 

služby na účet pověřujícího zadavatele v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami na 

tuto veřejnou zakázku. Za tímto účelem pověřující zadavatel touto smlouvou pověřuje 

centrálního zadavatele k výkonu zadavatelských činností.  

2. Pověřující zadavatel je povinen informovat centrálního zadavatele o všech podstatných 

skutečnostech majících vliv na možný průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost, 

poskytovat nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména pokud jde o výměnu 

relevantních dokumentů, podávání vysvětlení či písemných stanovisek. 

3. Centrální zadavatel bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle zákona, Směrnice 

Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle této 

smlouvy. Centrální zadavatel odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení, nese veškeré 

náklady spojené s realizací zadávacího řízení a veškeré náklady nebo sankce vzniklé 

porušením zákona. 

4. Okamžikem podepsání této smlouvy smluvními stranami přechází odpovědnost za 

zákonnost provedeného zadávacího řízení na centrálního zadavatele. Ten se může své 

odpovědnosti zprostit pouze v případě, kdy prokáže, že k porušení zákona při zadávání 

veřejné zakázky v rámci centralizovaného zadávání došlo na základě jednání nebo 

opomenutí pověřujícího zadavatele. Takovým jednáním může být zejména nedostatek 

informací či součinnosti ze strany pověřujícího zadavatele v rozporu s touto smlouvou.  

5. Veřejná zakázka bude zadána jako nadlimitní formou otevřeného řízení dle § 56 zákona 

s dobou plnění na dobu neurčitou.  

6. Centrální zadavatel po projednání v Radě Libereckého kraje ustanoví komisi pro otevírání 

obálek a jmenuje hodnoticí komisi. Tyto komise budou složeny ze zástupců centrálního 

zadavatele a vybraných zástupců pověřujícího zadavatele. 

7. Místem pro podání nabídek, jednání komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise bude 

sídlo centrálního zadavatele. 

8. Centrální zadavatel po vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a marném 

uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 242 zákona vyrozumí pověřujícího zadavatele 

o této skutečnosti.  

9. Zadávací řízení bude prováděno centrálním zadavatelem ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona. Smlouvu s vybraným dodavatelem uzavře pověřující zadavatel. Pověřující 
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zadavatel je povinen akceptovat sjednané obchodní podmínky, a to v rozsahu vymezeném 

zadávacími podmínkami k této zakázce. V případě nesplnění tohoto závazku je pověřující 

zadavatel povinen hradit případné škody. 

10. V případě, že nastanou zákonné důvody ke zrušení zadávacího řízení, rozhodne o jeho 

zrušení centrální zadavatel. 

11. Archivaci zadávací dokumentace dle požadavků zákona zajišťuje centrální zadavatel. 

 

Článek III. 

Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby 

dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem.  

2. Smluvní strany čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se dozvěděly a dozvědí v souvislosti s veřejnou zakázkou.  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 

Pověřující zadavatel obdrží 1 vyhotovení a 2 vyhotovení obdrží centrální zadavatel. 

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se 

souhlasem obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné vůle. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna pověřujícím zadavatelem 

v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo 

třetí osobou dříve. 

6. Tato smlouva byla schválena Radou Libereckého kraje, usnesením č. 624/22/RK ze dne  

19. 04. 2022. 

 

 

 

Liberec dne 28. 06. 2022 Liberec dne 11. 05. 2022 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík  RNDr. Miloslav Studnička, CSc.  

náměstek hejtmana                                       ředitel 

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 


