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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dále jen ,,občanský zákoník"
číslo smi. objednatele: S - 7485/DOP/2018
číslo smi. dodavatele: 7 - 0713A18 (SS 2018 l 35)
na veřejnou zakázku s názvem:

,,11/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu"
Smluvní strany:

Objednatel:
Středočeský kraj
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic ar veřejných zakázek, na základě
usn. č. 097-34/2019/RK
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojeni: ppf banka, a.s., číslo účtu
dále také ,,objednatel"
a

Dodavatel:
Společnost PORR a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
sestávajÍcÍ ze společností:

PORR a.s.
se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:
DIČ:

43005560
CZ43005560 (plátce DPH)

zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou společnosti PORR a.s. a
Ing. Petrem Semerádem, prokuristou společnosti PORR a.s.
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
číslo vložky 1006
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(dále též jen ,,PORR a.s." nebo ,,správce")
a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem:
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupená: Ing. Rastislavem súlovským, vedoucím odštěpného závodu Dop. st. STŘED
IČO:
DIČ:

48035599
CZ 48035599 (plátce DPH)

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých
Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

(dále též jen ,,SWIETELSKY stavební s.r.o.")

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na
základě Smlouvy o společnosti ve společnosti s názvem ,,Společnost PORR a.s. a
SWIETELSKY stavební s.r.o." se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., viz příloha tohoto dodatku
bankovní spojení: číslo účtu:
číslo smlouvy: SS 2018 l 35 (7 - 0713A18)

dále jen ,,dodavatel'
Objednatel a Dodavatel společně dále též jen ,,smluvní strany", případně ,,smluvní strana", jeli odkazováno na kterékoliv z nich.
PREAMBULE

Smluvní strany tímto prohlašujI, že dne 24.10.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem
je provedeni stavebních prací na díle s názvem: ,,11/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu",
(dále jen ,,Smlouva o dílo").
Článek l.
Předmět Dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany souhlasně konstatují, že v průběhu realizace Díla došlo ze strany Policie
ČR, ke vznesení požadavku na doplnění veřejného osvětlenI v místech zpomalovacích
ostrůvků. Z tohoto důvodu byla doba realizace Díla dle Smlouvy o dílo prodloužena o dobu
realizace uvedeného veřejného osvětlení, které nebylo předmětem díla dle Smlouvy o dílo.
Na základě výše uvedeného a ve vazbě na ČI. l. odst. 1.12 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní
strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek č. l").
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1.2. Znění článku ||. Doba zhotoveni díla, podmínky pro provádění změn Díla, bod 2.1 se
doplňuje o bod 2.1.1. následujíckn zněním:
2.1.1. Uvedení Díla do provozu (předčasného užívánÍ): 1. 11. 2019.
Dokončí a předá Díla: 30. 4. 2020.
Článek II.
Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

2.1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

2.2.

Tento Dodatek č. 1 je nedIlnou součásti výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanoveni
Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny
v platnosti a účinnosti.

2.3.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel i dodavatel

každý 2 stejnopisy.
2.4.

Tento Dodatek č. 1 je schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 097-34/2019/RK.

Příloha: Společenská smlouva dodavatele

V Praze dne

02 -12- 2019

V Praze dne

za objedgate|e

za Dodavatele
zastoupeného správcem společnosti

Martin H man
radní pro oblast in tic a veřejných
zaká
Středočeský kraj

Ing. Pavel Hirsch
prokurista
PORR a.s.

l
l

l,

K

Ing. Petr Se erád
prok
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PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném mění (dále jen ,,občanský zákoník")
ev. Č. PORR: SS 2018 l 35 (7 - 0713A18)
ev. Č. SWIETELSKY:
na akci:
JI/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu"
I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI
l. PORR a.s.
se sídlan Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, číslo vložky 1006
IČO:
43005560
DIČ:
CZ43005560 (plátce DPH)
Zastoupená: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a
Josef Husar, člen představenstva
(dle zápisu v obchodním re/'stř/hľ)
(dále též jen ,,PORR &8." nebo »Společník 1" nebo ,,Správce")
2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se šídem Sokolovská 192/79, 180 (X) Praha 8 - Karlín
,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032
IČO:
48035599
DIČ:
CZ 48035599 (plátce DPH)
Zastoupená: Ing. Rastislav súľovský, vedoucím odštěpného závodu
(dle zápisu v obchodním rejstříku)
(dále též jen ,,SWIETELSKY stavební s.r.o." nebo ,,SpoleČník 2")
(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako ,,Společníci")
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI
l.

Smluvní strany konstatují, že ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil zadavatel
Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, IČO: 70891095
(dále jen ,,Z8davatel") oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení na
zadání podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen ,,Zákon" nebo ,,ZZVZ") za
účelem zadání veřejné zakázky s názvem:
,,II/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu"
(Evidenční číslo veřejné zákáúy: Z2018-013941)
- dále též jen ,,veřejná zakázka" nebo ,,zakázka" nebo ,,stavba".

'°"""

'"°""

""pt'

2. V návaznosti na uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení
zakládají Společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 občanského zákoníku,
tedy se sdružují jako Společníci za účelem společné činnosti ve společnosti, jak je
dále stanoveno v této smlouvě o společnosti (dále jen ,,Smlouva"). Společnost,
která tímto sdružením Společniků podle této Smlouvy vzniká (dále jen
,,Společnost"), nebude mít právní osobnost dle občanského zákoníhL
3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:
,,Společnost PORR a.8. a SWIETELSKY stavební s.r.o."
se sídlem
(S kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou
veřejnou zakáZkou)
PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
4. Účelem Společnosti je podání společné nabídky, podání nabídky na provedení
předmětu výše uvedené veřejné zakázky a dále, pokud Zadavatel uzavře se
Společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení zakázky,
společné provedení zakáZky Společníky (Společníci budou vystupovat ve vztahu k
Zadavateli jáko zhotovitel).
5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této Smlouvy. Společnost
zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech závazků
vyplývajících z předložené spoleČné nabídky a ze smlouvy o Zhotovení stavby
uzavřené mezi Zadavatelem a Společníky, ne však dříve než po vzájemném
majetkovém vypořádáni Společníků způsobem dohodnutým v této Smlouvě nebo v
Dodatku k této Smlouvě (Stanovách), nebo v případě, že se tento účel stane
nemožným, nebo uplynutím doby, na kterou byla ujednána.
Pokud Zadavatel zadávací řízeni míši, vyloučí Společníky ze zadávacího řízení,
vyřadí všechny nabídky a/nebo uzavře realizační smlouvu s jiným uchazečem
(uchazeči) než Společníky, zaniká Společnost okamžikem marného uplynutí lhůty
k podání námitek proti příslušnému úkonu Zadavatele; pro vyloučení pochybnosti"
Společníci sjednávají, že bude-li příslušný úkon Zadavatele při zadávání zakázky
(tedy roZhodnutí o zrušení zadávacího řízení, o vyloučení Společníků ze
zadávacího řízení, o vyřazení všech nabídek, nebo o uzavření realizační smlouvy
s jiným uchazečem) na základě návrhu podroben přeZkumu ve správním řízení,
případně v následném soudním řízení, zaniká Společnost konečným potvrzením
správnosti napadeného roZhodnutí Zadavatele, a to právní mocí správního, či
soudního roZhodnutí, které nebude možné napadnout ŕádnýni, ani mimořádným
opravným prostředkem. Společnost rovněž zanikQ, pokud bylo v insolvenčním
říZení roZhodnuto o úpadku některého ze Společníků, a to dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o úpadku,
6, Společníci budou dle požadavku Zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci ve
smyslu ustanovení § 103 odstavec (l) písmeno g Zákow vůči Zadavateli
(objednateli) a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů)
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu
veřejné zakáZky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních
nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky)
zavázáni společně nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po
dobu trvání jiných závaZků vyplývajících z veřejné zakázky. Tím není dotčena
vzájemná odpovědnost za škodu mezi Společníky; každý ze Společníků odpovídá
poRFj a.s.
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druhému společnílaľ za škodu, kterou u)ůsobil porušením smluvně převzatých a
právnhni předpisy stanovených povinností.
7. Činy pro společnost škodlivé jsou Společníkům zakázány. Společník vykonává
činnost pro Společnost osobně a není oprávněn členství ve Společnosti zřídit jiné
osobě, ani jí své členství postoupit. Žádný ze Společníků není oprávněn vystoupit
ze Společnosti před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné
nabídky a v případě získání dané veřejné zakáZky a uzavření smlouvy mezi
Zadavatelan a Společníky, před splněním všech závazků vyplývajících z malizační
smlouvy. V případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy mezi
Zadavatelem a Společníky budou Společníci vázáni touto Smlouvou po celou dobu
plnění předmětu veřejné zakázky nebo jiných povinností v souvi81osti s plněním
předmětu veřejné zakázky, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.
Případné vystoupení kteréhokoliv Společníka ze společnosti před splněním všech
závazků vyplývajících z předložené Společné nabídky nebo, v případě získání dané
veřejné zakázky, před splněním všech závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené
mezi Zadavatdem/objednatelem a Společníky, se považuje za úkon učiněný
v nevhodné době a k újmě druhého společníka ve smyslu § 2739 občanského
zákoníku.
8. Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno
vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání
Společnosti se mu vyplatí v penězích do 30 dní od zániku jeho členství. Společník
(Společníci) při zániku členství vyúčtuje a vyrovná tomuto společníku vše, k čemu
byl vůči Společnosti zavázán. Ustanovení § 2743 občanského zákomku se
vylučuje.
'
9. Kterýkoliv společník nemí bez souhlasu druhého společmka činit na vlastni nebo
cizí účet nic, co má vZhledem ke Společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li
se tak, může se druhý společník domáhat, aby se tento společník takového jednání
zdržel.
10.Jednal-li některý ze společníků na vlastní účet, může se druhý společník domáhai;
aby bylo jednání tohoto společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednalii společník na cizí účel může se druhý společník domáhat, aby jim bylo ve
prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim byla vydána
odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců
ode dne, kdy se společník (Společníci) o jednání dozvěděli, nejpozději však rok
ode dne, kdy k jednání došlo. Namísto práv podle předchozího odstavce může
druhý společník požadovat náhradu škody (majetkové újmy).
III. SPRÁVCE

l. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí Společnosti (dále jen
,,Správa společnosti"), tedy Správcem, je Společník 1, tj. PORR a.s., se sídlem
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika (dále jen
,,Správce"). Správce jedná v rozsahu udělené plné moci ve společných
záležitostech za oba Společníky se třetími osobami. Správce je oprávněn v rozsahu
udělené plné moci jednat za Společníky a přijímat závaZky a pokyny pro a za
každého ze Společníků, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Příjem plateb od
Zadavatde a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností Správce.

PORR,a.s.
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2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společmky vůči Zadavateli, a to v
ústním i písemném styku.
3. Správce má ve stádiu přípravy, nracování a předložení nabídky, příp. její
nálizace, následující práva a povinnosti:
·

podat Zadavateli nabídku předem písemně odsouhlasenou Společníkem 2 a
nabídku neměnit a poskytnout Společníku 2 kopii podané nabídky,

·

v případech jednání o smlouvě se Zadavatelern/objednatelem včetně jejich
případných dodatků, a v případech, které nemusí být přímo převzetím
právních povinností majících dopad do smluvních ujednání, avšak majících
jakoukoliv souvislost s plněním Společníka 2, jednat vždy za spoluúčasti
zástupců Společníka 2, a to vyjma případů, kdy k takovému jednání bude
Správce Společníkem 2 předem zmocněn,
zajistit dle požadavků Zadavatele a dle této Smlouvy požadované jistoty k
zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakáZku, ve veřejné soutěži nebo samotné realizaci veřejné zákázky.

"

4. Společník 2 má ve stádiu přípravy, 2pracování a předložení nabídky, příp. její
realizace, následující práva a povinnosti:
·

předat Správci potřebné doklady pro zpracování nabídky, a to v souladu s ČI.
V odst. 1 této Smlouvy,

·
·

mracovat propočet cenové části nabídky do veřejné zakáZky a předat ji
Správci,
v případě výběru nabídky Společníků jako nejvhodnější účastnit se na výzvu
Správce projednání a uzavření smlouvy se Zadavatelem/objednatelem včetně
jejích případných dodatků,
,

"
·

realizovat komplexně svůj podíl na díle, "
účastnit se všech jednáních, která souvisejí s předmětem plnění Společmků.

5. Společník 2, tj. spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. tímto výslovně uděluje
Správci, ti'. SPo1. PORR a.s., Plnou moc k následu,jíchn právním jednáním:
a)
k podepsání a podání společné nabídky účastníků společnosti na Zhotovení
předmětu uvedené veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její
součástí, včetně podepsání nabídkové smlouvy do společné nabídky;
b)
ke kompletaci společné nabídky Společníků společnosti na Zhotovení
předmětu uvedené veřejné zakáZky Zadavateli;
c)
k jednání se Zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky
Společníků na provedení předmětu uvedené veřejné zakázky;
d)
k podávání (příp. ke nětvzetí) námitek proti jednotlivým úkonům
Zadavatele;
e)
k podávání a k příp. @ětvzetí návrhů na přezkoumání úkonů Zadavatele (vC.
návrhů na vydání předběžného opatření), jakož i k zastupování v celém
navazujícím správním řízení před Uřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
g
k podávání (příp. ke 2pětvzet1') správní žaloby (vC. návrhů na vydání
předběžného opatření), jakož i k zastupování v navazujícím soudním řízení
před příslušným soudem;
a dále v případě, že společná nabídku Společníků společnosti na provedení
předmětu výše uvedené veřejné zakázky bude Zadavatelem iybrána jako
nejvhodněiši:
g)
k jednání se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se
realizace předmětu této veřejné zakázky,
h) k realizaci platebního styku se ZadavateleWobj&atelem včetně oprávnění
přijímat platby od Zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společníky.
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Správce ti PORR a.s. ve výše uvedeném rozsahu tuto plnou moc přijhná.
Zmocněnec PORR a.s. je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a to i svého
zaměstnance nebo advokáta, a pokud si jich ustanoví více, Společník 2, souhlasí,
aby každý z nich jednál samostatně.
6. Pro vyloučení všech pochybností Společníci prohlašují, že samotnou realizační
smlouvu se Zadavatelem, tj. s objednatelem v případě získání veřejné zakázky
včetně jejich případných dodatků podepisují Společníci společně.

7. Správce všechny úkony vůči Zadavateli/objdnateli předem projedná se
Společníkem 2 a bude ho informovat o
každém jednání se
Zadavatekrn/objednatelem a to bez zbytečného odkladu po té, co se toto jednání
uskutečnilo a bude dodržovat přísnou informačnj povinnost vůči tomuto
společníku, v opačném případě Společník l odpovídá Společníku 2 za škodu, která
by mu tímto jednánhn mohla vzniknout.

8. Jedná-li Správce ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka
Společníka 2, nebude - ii v konkrétním případě zřejmé, že jedná pouze vlastním
jménem.
IV. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNÍKŮ

1. Společníci jsou si rovni. O společných věcech Společníci roZhodují jednomyslně.
O vzájemných právech a povinnostech Společníků platí obdobně ustanovení o
SpoluvlasmicNĹ
2. výše podílů účasti jednotlivých Společniků na činnosti Společnosti činí:
Společník:
PORR a.s.
SWTETELSKY stavební s.r.o.

Podíl:
60 %
40 %

Podrobné vymezení výkonů, dodávek a dalších plnění souvisejících s prováděním
veřejné zakázky jednotlivých Společníků (ti. podíl každého společníka na plnění
veřejné zakázky dle smlouvy se Zadavatelem) bude upraveno v Dodatku k této
Smlouvě (Stanovách).
3. Každému ze Společníků bude náležet zisk či ztráta dosažené při jím skutečně
provedené činnosti. Každému ze Společníků bude náležet majetek získaný od
Zadavatele za jím skutečně provedenou činnost resp. majetek získaný při jím
skutečně .provedené činností Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou
Společníci zavázáni vůči třethn osobám společně a nerozdílně. Ve vnitřním vztahu
Společníků je každý ze Společníků povinen nahradit případnou majetkovou i
nernajdkovou újmu, která vznikla v souvislosti s prováděním jeho podílu veřejné
zakázky druhému společníku. Pokud budou vůči jednomu ze Společníků vzneseny
nároky, které plynou z provádění příslušné části veřejné zakázky jiného
společník& je Společník, vůči němuž byl uplatněn takový nárok, povinen vždy
bez zbytečného odkladu vyrozumět povinného Společníka o tom, kdo proti němu
nárok vznesl a o obsahu takového nároku; bude-li takto uplatněný nárok důvodný
a oprávněný, je tento společník (k plnění jehož části zakázky se uplatněný nárok
třetí osoby vztahuje) povinen tyto uplatněné nároky neprodleně uspokojit. Jedná
se zejména o nároky vyplývajíd z povinnosti náhTadit újmu, nároky vyplývající z
prodlení jednoho ze Společníků, nároky vyplývající z práv Zadavatele z vadného
plnění apod.
PORR, a.s.
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Podrobné určení
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k Zadavateli
(objednateli);
b) podílu na případných zálohách poskytnutých Zadavatelem (objednatelem) na
předběžnou úhradu stavby (díla);
c) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společmky;
d) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených
jednotlivými Společníky;
e) vzájemných práv a nároků mezi Společníky Společnosti;
D pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné Činnosti Společnosti
nebo činností jednotlivých Společníků; a
g) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti,
bude upraveno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách).
4. Společníci Ser zúčastní na vedení realizace veřejné zakáZky společným
koordinačním týmem, zajišťující plnění veřejné zakáZky. Za účelem reálizace
zakázky sestaví Společníci společný realizační kolektiv, ve kterém budou všichni
zastoupeni přibližně stejným počtem svých zaměstnanců. Odpovědnost za to, že
Člen nalizačního kolektivu plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly nese ten
společník, který jej delegoval. V případě, že Společnost nebo kterýkoliv Společník
utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinnosti
některým ze členů realizačního kolektivu, musí újmu nahradit ten společník, kteiý
takovou osobu do realizačního kolektivu obsadil.
'
5. Určení vzájemných práv a povinností mezi Společmky při realizaci zakáZky,
zásady řízení a řídících orgánů pro činnost Společnosti (rada společnosti, správa
společnosti, vedení stavby) apod., vymezení dílčích plnění poskytovaných
jednotlivými Společníky, pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné
činnosti, bude podrobněji konkretizováno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách)
viz dále ČI. VI. bod 3. této SmlouvySoučástí Dodatku (Stanov) bude případně písemný soupis vkladů Společníků
v případě, že při realizaci zakázky Společníky bude dohodnuto sdružení majetku.
Vklad věci do Společnosti nebo závazek k činnosti pro Společnost se řídí dle
§ 2717 občasného zákoníku a vklad peněžních prostředků a ostatních věcí § 2719
občanského zákoníku. Ustanovení § 2718 občanského zákoníku se vylučuje.
6. Každý společník Společnosti má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu
informován jiným společníkem o všech skutečnostech souvisejících s činností
Společnosti a je oprávněný požadovat od jiného společníka vysvětlení jakékoliv
záležitosti, která se týká aktivit ve vztahu ke Společnosti. Společníci mají
povinnost takové infomiace a vysvětlení poskytnout.
7. Po dobu trvání této Smlouvy nesmí žádný společník vykonávat činnost na
předmětu veřejné zakáZky, který má být dle této Smlouvy realizována Společností
,,Společnost PORR a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o." mimo tuto Společnost, a
to vlastním jménem nebo jako ličastník/Společník jiné společnosti nebo právnické
osoby na tomto díle.
8. Společníci se zavazují, že všechny informace, o kterých se dozví nebo si sdělí v
rámci jejich smluvního vztahu založeného touto Smlouvou včetně existence této
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Smlouvy a vztahu vytvořeného touto Smlouvou a/nebo v souvislosti s veřejnou
zakázkou, jakož i smluv uzavřených v budoucnu v souvislosti s bouto Smlouvou
budou uchovávat v tajnosti a důvěrnosti a - pokud to není pro účely této Smlouvy
— nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je
jiným způsobem využívat bez předchozího písemného souhlasu druhého
společníka, a současně zabeu)ečí, že jakákoliv třetí strana, jíž jsou důvěmé
informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny, dodrží závazek mlčedivosti
ve smyslu podmínek tohoto ustanovení Smlouvy; to neplatí v případě Zadavatele,
financujících a kontrolních orgánů, právních zástupců, finančních nebo jiných
poradců Společníků, spolupracujících prokazatelně se společníkem na veřejné
zakázce v rámci svého předmětu podnikání, to však pod pcdmínkou, že tyto osoby
budou takto předané důvěrné informace chránit způsobem a v rozsahu stanoveném
touto dohodou o mlčenlivosti.

9. Neobsazeno.
10. žádný ze Společníků nesmí postoupit zastavit nebo jinak zatížit svá práva a
závazky dle této Smlouvy nebo ze Smlouvy mezi Společníky a Zadavatelem jejímž
předmětem je realizace veřejné zakázky a to třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu drúhého společníka V případě, kdy některý ze Společníků
poruší povinnost vyplývající z tohoto ustanovení, zavazuje se tento společník
uhradit druhému Společnlku smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- KČ, přičemž
zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na nároky druhého společníka na
úhradu vzniklých škod či příp. ušlého zisku.
11. V případě přechodné nemožnosti plnění povjnností dle této Smlouvy jedním ze
Společníků bude (např. ohrožení termínů plnění ze smlouvy se Zadavatelem) toto
plnit druhý společník. Náklady stakto spojeným plněním budou následně
přeúčtovány společníkovi, jenž se ocitl v nemožnosti plnění. Přechodnou
nemožností plnění se rozumí neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy se
Zadavatelem Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu povinen plnit,
kdy takové neplnění trvá po nepřetržitou dobu maximálně tří (3) měsíců, a kdy
lze na základě informací od Zadavatele, takového Společníka, případně z jiných
zdrojů, důvodně předpokládat, že se nejedná o trvalou nemožnost plnění.
12. V případě trvalé nemožnosti plnění povinností dle této Smlouvy jedním ze
Společník& znamená toto podstatné porušení této Smlouvy. Trvalou nemožností
plnění se rozumí neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy se Zadavatelem
Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu a svůj podíl na díle povinen
takové povinnosti plnit, kdy takové neplnění trvá po nepřetržitou dobu déle než
tří (3) měsíců, a kdy lze předpokládat, Že se jedná o trvalou nemožnost plnění.
13. V případě nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku jednoho ze Společníků,
převezme druhý společník všechny závazky daného společníka vyplývající z této
Smlouvy a smlouvy se Zadavatelem. V tomto případě Společník o jehož úpadku
bylo pravomocně rozhodnuto, nemá nárok na výplatu jakékoliv části ceny díl&
které bylo realizováno tímto společníkem podle tohoto článku.
14. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné
činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé Společnosti.
Současně každý společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost
odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění ZakáZky. Správce přiznává daň
na výstupu za činnost celé Společnosti. Další Společník/společmci uplatňují daň na
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výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění ZakáZky. Pro
uplatňováni' nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.
15. Pokud Zadavatel uzavře se Společníky společnosti na podkladě jejich společné
nabídky smlouvu na plněni zakáZky, zavazují se Společníci při plnění předmětu
zakázky postupovat dle těchto pravidel:
a) Společníci se zavazují postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby předmět
realizační smlouvy se Zadavatelem na plnění zakázky, jakož i ostatní
povinnosti Společníků dle příslušné realizační smlouvy byly splněny řádně a
včas a Zadavateli tedy nevznikl jakýkoli nárok vůči Společníkům z titulu
prodlení s plněním realizační smlouvy, odpovědnosti za vady či odpovědnosti
za škodu vzniklou v souvislosti s plněním realizační smlouvy, reSpektive aby
případné takové nároky Zadavatele byly řádně vypořádány;
b) žádný ze Společníků nesmí pověřit realizací jemu svěřené části zakázky
subdodavatele, který nebyl uveden ve společné nabídce Spo!ečník& ledaže
takový subdodavatel bude schválen Zadavatelem a druhým společníkem; toto
ustanovení se nepoužije za předpokladu, že zadávací dokumentace ani
realizační smlouva nebudou obsahovat ustanovení, které by Společníkům
zakazovalo pověřit realizací části zakáZky subdodavatele, který nebyl uveden
ve společné nabídce Společník& ani ustanovení, které by změnu či využití
subdodavatele při realizaci zakázky jakkoli omezovalo či vázalo na souhlas
Zadavatele;
c) náklady na realizaci příslušné části zakáZky a na odstranění pňpadných vad a
nedodělků nese ten ze společníka který se k realizaci dané části zakáZky
zavázal;
d) Společníci sjednávají právo vzájemné kontroly provádění a plnění zakáZky.
Každý ze Společníků je tak oprávněn kontrolovat jiného Společníka, který se
zavazuje umožnit kontrolu provádění plnění příslušné části zakázky, k jejímuž
provedení se zavázd. Společníci se zavazují poskytnout veškerou nezbytnou
součinnost včetně předložení dokumentace, infonnací, vysvětlení k realizaci
dané části zakázky příslušným Společníkem. V případě zjištění nedostatků je
Společník provádějící předmětnou část zakázky povinen takové nedostatky
bez zbytečného odkladu odstranit ták, aby byly dodrženy termíny ptrovedení
zakázky dle realizační smlouvy;
e) případné uzavření dodatků krealizační smlouvě vyžaduje předchoziho
písemného souhlasu obou Společníků;
g každý ze Společníků bude plně odpovědný za splnění příslušné části zakáZky
v rozsahu jemu dohodou Společníků svěřených činností, včetně povinností
z odpovědnosti za vady ním plněné části zakázky dle realizační smlouvy;
g) reklamace Zadavatele vyřizuje a náklady na její vyřízení nese ten Společnik,
jehož činnosti v rámci realizační smlouvy se reklamace týká.
V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Každý ze Společníků je povinen prokázat splnění základních kvaliňkačních
předpokladů podle § 74 Zákona a splnění profesního kvaliňkačního předpokladu
podle § 77 odst. 1 Zákona dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci
(kvalifikační požadavky) veřejné zakáZky. Dále jsou Společníci společnosti
povinni společně prokázat splnění kvaliňkace § 79 Zákona v rozsahu stanoveném
Zadavatelem v zadávací dokumentaci (kvaliňkačM požadavky) veřejné zakáZky.
Náklady na přípravu podkladů pro podání žádosti o účast a předložení podkladů
k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na zakáZku nese vždy ten
'ORR.a.s-
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Společník; kte'ýje vynaložil, není-li výslovně uvedeno jinak.
Každý ze Společníků se zavazuje poskytnout k plnění veřejné zakázky plnění, věci
či práva potřebná pro realizaci veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu potřebném
pro řádné provádění činností při realizaci zakázky svěřených jednotlivým
Společníkům dohodou obou Společníků, a není-li takové dohody, pak v rozsahu,
v jakérn ten který společník prokázal splnění kvdiňkace.
2. Každý společník je povinen předložit k prokázání splnění kvdiňkace pouze takové
informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý společník je rovněž
povinen zajistil aby tuto podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané
subdodavatelem příslušného společmka. V případě porušení těchto povinností je
příslušný společník povinen uhradit druhému společníku veškerou vzniklou škodu,
včetně ušlého zisku a pHpadných sankcí.
3. Společnici jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů
Společnosti, starat se o dosažení účelu Společnosti a zdržet se jakékoli činnosti,
která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. O dosažení
společného účelu se Společníci přičiňují zpmvidla stejnou měrou. ZaHdil-li
7olečník společnou záležitost v dobré vík, má právo na náhradu jako ph'kaznik.
Ládný společník nesmí o své vůli podstamě měnit stav nebo účel společného
majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.
4. Pokud Zadavatel uzavře se Společníky společnosti na podkladě jejich společné
nabídky smlouvu o dílo a bude Zadavatel požadovat předložení bankovní záruky
za řádné provedení díla a/nebo bankovní zárúku za řádné plněni záručních
podmínek (dále jen obě uvedené bankovní záruky jako ,,Bankovní záruka") je
povinen obstarat ve lhůtě dle smlouvy o dílo se Zadavate1m/ objednatelem
Bankovní záruky s platností uvedenou ve smlouvě o dílo u své banky Správce s
tím, že veškeré náklady na zajištění Bankovní záruky budou uhrazeny Společníky
dle poměru podílu uvedený v ČI. IV. bodě 2 této Smlouvy.
Platnost a účinnost Bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat
požadavkům Zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo.
5. Každý ze společníků Společnosti je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti
za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho
Činnosti, ve výši a v souladu s požadavky Zadavatele/objednatele (pojištění
zaměstnanců) na své náklady. Vznikne-li v souvislosti s plněnhn tealizační
smlouvy škoda Zadavateli či třetí osobě, bude taková škoda vypořádána z pojištění
toho Společníka, v důsledku jehož činnosti taková škoda vznikla, případnou
spoluúčast hradí daný Společník.
6. V případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako
nejvhodnější a Zadavatel uzavře se Společníky na podkladě jejich společné
nabídky sMlouvu, zřídí Správce k zajištění financování společných výdajů
společnosti, k přijímání plateb a k provádění dalších finančních operací společnosti
u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet (dále jen jako
,,ÚČet společnosti"). Finanční prostředku na uvedeném účtu .jsou ve
spoluvlastnictví Společníků. Při zakládání účtu je povinen bance písemně omámit
a doložit touto Smlouvou, že na účtu budou po celou dobu jeho trvání evidovány
finanční prostředky jiných vlastníků, a to ve výši jejich podílů dle ČI. IV., bod 2
tétio smlouvy, a provést jejich identiňkaci (ve smyslu ust. § 4lf zák. č 21/1992 Sb.
o bankách, v platném mění). Správce bude mít postavení majitele účtu společnosti.
PORRN.s.

SS 201835

Společník 2 bude mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na účtu společnosti,
Právo nakládat s peněžními prostředky na účtu společnosti budou mít pouze určení
zástupci jednoůivých Společníků. Příkaz k převodu nebo jákákoliv jiná dispozice s
peněžními prostředky na účtu společnosti musí být podepsána zástupci obou
Společníků. Správce se zavazuje, že po dobu trváni' Společnosti nezmění podpisová
práva k účtu Společnosti bez soUhlasu Společník 2. Společník 2 se zavazuje
neodmítnout podepsání příkazu k převodu předloženého správcem s výjirnkou
případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správností
Podpisové právo k účtu budou mít určení zástupci obou Společniků uvedení
v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách).
Účet společnosti je možné zrušit pouze na základě písemné dohody obou
Společnfků. Nákládání s prostředky na tomto účtu bude probíhat na základě
příkazů k úhradě vystavených Správcem, předem elektronicky odsouhlasený
Společníkem 2.
7. Správce prohlašuje, že v okamžiku uzavření této smlouvy nemá vůči bance, u které
bude zřizovat dle této smlouvy Účet společnosti žádnou zástavní smlouvu ke svým
pohledávkám nebo smlouvu o postoupení svých pohledávek, které by mohli
ohrozit provádění finančních operací v rámci společné činnosti Společnosti,
zejména poukázání přijatého plnění od Zadavatele ve prospěch jednotlivých účtů
Společníků. Obdobně totéž prohlašuje Společnik 2 ve vztahu ke Správci.
8. Vedoucí společník je povinen obstarat do společné nabídky k zajištění plnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu ve smyslu § 41
ZZVZ ve výši 1 700 000 KČ, formou bankovní záruky ve prospěch Zadavatele.
Platnost bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat poŽadavkům
Zadavatele uvedeným v zadávací dokulnentaci: Bankovní záruka bude vystavena
bankou za Správce, náklady na její pořízení ponesou Společníci v poměru podílů
uvedeném v ČI. IV. odst. 2. Této Smlouvy. Jestliže Zadavatel uplatní nároky
vyplývající z bankovní záruky z důvodů na straně Společníka 2, uhradí tento
společník uplatněné nároky Správci.
9. Pokud Zadavatel uzavře se Společníky společnosti na podkladě jejich společné
nabídky smlouvu o dílo a bude Zadavatel požadovat předložení bankovní záruky
za řádné provedení díla a bankovní záruku za řádné plnění záručních podnlíneL
jsou společně Společníci povinni obstarat ve prospěch Zadavatele/objednatele ve
lhůtě dle zadávací dokumentace a realizační smlouvy o dílo tyto bankovní záruky
ve výši uvedené v realizační smlouvě veřejné zakáZky (dále jen obě uvedené
bankovní záruky jako ,,Bankovní záruka") dle následujících podmínek,
Bankovní zániku zajistí Společníci ve výši a s platností uvedenou v zadávací
dokumentaci a realizační smlouvě o dílo a to přédnostně ve formě tzv. složené
Bankovní zárukY. tj. tak, že Společníci zajistí ve prospěch Zadavatele bankovní
záruku podle smlouvy o dílo ve výši dle poměru podílů uvedeném v Cl. IV. odst.
2. této Smlouvy (součet bankovních záruk bude odpovídat částce požadované
Zadavatelem v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo). Platnost a účinnost
Bankovní záruky a obsáh záručních listin musí odpovídat požadavkům Zadavatele
uvedeným v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo.
Pokud Zadavatel/objednatel neakcéptuje náwh Společníků poskytnout Bankovní
záruky podle smlouvy o dílo ve formě tzv. složené bankovní záruky, zavazují se
Společníci obstarat ve prospěch Zadavatele/objednatele u dohodnuté banky ve
lhůtě dle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo tzv. sdílené Bankovní záruky ve
výši a s platností uvedenou v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo (v poměru
dle podílů uvedeném v Cl. IV. odst. 2. této Smlouvy).
PORAa.s.
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Pokud obstarání sdílené Bankovní záruky nebude z jakéhokoliv důvodu možné, je
povinen obstarat ve lhůtě dle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo Bankovní
záruky s platností uvedenou v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo u své banky
Správce s tím, že Společník 2 zajistí ve stejné lhůtě ve prospěch vystavující banky
Správce protizáruku své banky se stejnou platností a se stejným obsahem ve výši
podílů uvedeném v Cl. IV. odst. 2. této Smlouvy.
Platnost a účinnost Bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat
požadavkům Zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo.
VL ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společníci této smlouvy se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího
řízení jinou než společnou nabídku a to ani samostatně ani v obdobné společnosti
ani jako subdodavatel jiného uchazeče.
2. Společníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a
svobodné vůle.
3. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Společníků.
4. Pokud tato Smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy Společníků
společnosti právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními o
společenské smlouvě dle § 2716 až § 2746 občanského zákoníku. Společníci tímto
v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití
obchodních zvyklostí ve svém právnhn styku v souvislosti s touto Smlouvou.
5. Tab smlouva může být uzavřena výhradně vpísemné formě, a to teprve
v okamžiku, kdy se všichni Společníci dohodnou na celém jejím obsahu včetně
všech jejích náležitostí. Bude-li smlouva Společníky vzájemně nepříbmnými
uzavírána na základě zaslání návrhu některého ze Společníků a jeho akceptace
druhým společníkenl pak akceptace návrhu kterýmkoli ze Společníků s dodatkan
nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky návrhu, není přijethn návrhu,
ale považuje se za nový návrh. Akceptací návrhu není ani odpověď, která vymezuje
obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Taková odpověď se považuje za nový
návrh.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každý společník obdrží l stejnopis
a l stejnopis je určen do společné nabídky adresované Zadavateli.

_

V Praze dne 17.05.2018

Josef Husar,
člen představenstva
PORR a.s.

g. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

=úľovský

vedoucí odštěpného závo
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

@SW1ETELSKY "
$.T.0.

0d$tópiiý ůvůd D®rav|ll &lävhý střed

ČR ·186 00 Praha 8 ·Kaňin, Sokdovská 192/79
1¢: 480 35 599, DIČ: C248036699

'°"""

'"°""

'

