
Příloha č.1  
 

SML/…………/2015 
 
 

Smlouva o vzniku společnosti 
 

uzavřená ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 
1. Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 
……... usnesení Rady města Přerova č. …………….. ze dne ……………...2015 
 
 

2.  Město Lipník nad Bečvou  
  IČ: 00301493 
  DIČ: CZ00301493 
  se sídlem náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou 
  zastoupené Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou města 

   
(dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“) 
 

 
Článek I. 

Účel smlouvy 
 

1) Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
se touto smlouvou sdružují za účelem společného postupu pro zajištění provozu veřejné 
autobusové linky cyklobusu Bečva a realizace veřejné zakázky „Cyklobus Bečva“, do 
sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona (dále jen „sdružení zadavatelů“), a dále se 
účastníci této smlouvy sdružují dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), jako společníci za společným účelem 
činnosti a dnem uzavření této smlouvy vzniká společnost (dále jen „společnost“). Účelem 
sdružení zadavatelů a vzniku společnosti je v rámci citované veřejné zakázky výběr 
nejvhodnějšího dodavatele postupem dle zákona, resp. postupem dle Vnitřního předpisu 
zástupce společnosti, včetně uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění 
provozu cyklobusu Bečva, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě. 
 

2) K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují 
vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou. 

 
 

Článek II. 
Specifikace veřejné zakázky 

 
1)  Předmětem veřejné zakázky podle článku I. odst. 1 bude zajištění provozu veřejné 

autobusové linky cyklobusu Bečva v letech 2016 a 2017 dle § 21 odst. 2 zákona č. 



194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen „zákon o veřejných službách“). Tato smlouva a práva a 
povinnosti z ní vzniklá se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění  

  
2) Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky v rámci sdružení zadavatelů  

a společnosti činí cca 450 000,- Kč bez DPH pro období od 4. 6. 2016 do 30. 9. 2017. Pro 
zadání veřejné zakázky bude použit postup dle zákona a Vnitřního předpisu zástupce 
společnosti č. 9/2012, jako prostředku pro oslovení dodavatelů a posouzení nabídek.  
 

3) Smluvní strany se dohodly na procentuálním vyjádření podílů, kterými budou 
participovat na uhrazení provozní ztráty linky cyklobusu Bečva, a to z celkové provozní 
ztráty za jednotlivý kalendářní rok. Podíly se určují dle aktuálního počtu obyvatel 
jednotlivých měst takto: 

 
a) Statutární město Přerov – 85 % 
b) Město Lipník n. B. – 15 % 

 
 

Článek III. 
Jednání za společnost 

 
1) K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky a správou 

společných věcí, včetně uzavření smlouvy o zajištění administrativních činností spojených 
s nákupem předmětu plnění veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak, 
je za sdružení zadavatelů a společnost podle této smlouvy oprávněno na základě pověření 
účastníků této smlouvy dle ust. § 2730 odst. 1, § 2731 odst. 1 občanského zákoníku: 

 
Statutární město Přerov, IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 11  Přerov 
zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 
…………….. usnesení Rady města Přerova č. …………ze dne ………….2015 
jednající na účet společnosti a sdružení (dále jen „zástupce společnosti“) 

 
2) Zástupce společnosti je dále oprávněn za sdružení zadavatelů a společnost jednat a činit 

veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení 
vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy. 
 

3) Zástupce společnosti se zavazuje při veškerých jednáních ve společné záležitosti s třetími 
osobami (byť vlastním jménem) deklarovat existenci této smlouvy a skutečnost, že jedná 
na účet společnosti.  
 

Článek IV. 
Povinnosti smluvních stran 

 
1) Zástupce společnosti je povinen zejména: 

 
a) zrušit zadávací řízení, pro naplnění důvodů uvedených v zákoně, přičemž je oprávněn 

z těchto důvodů zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy,  
 

b) kdykoliv na požádání předložit druhé smluvní straně příslušnou dokumentaci vážící se 
k veřejné zakázce,  
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c) po zániku společnosti dle této smlouvy předat druhé smluvní straně kopie veškerých 
dostupných písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru 
nejvhodnějšího uchazeče. 
 

2) Město Lipník nad Bečvou (dále jen „společník“) je povinno zejména: 
 
a) poskytovat zástupci společnosti součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky, 

zejména při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o zajištění administrace 
veřejné zakázky, 
 

b) uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem předmětu plnění, a to v souladu se 
zadávacími a obchodními podmínkami, které budou v rámci přípravy zadávacího 
řízení na dodavatele odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 
 

Článek V. 
Hodnocení nabídek 

 
1) Smluvní strany se podle § 2 odst. 9 zákona považují pro účely tohoto zákona za jednoho 

zadavatele.  
 

2) Smluvní strany se dohodly na ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
 

3) Smluvní strany se dohodly na společné účasti při posuzování a hodnocení nabídek, kdy 
každá ze smluvních stran pověří 1 člena a jednoho náhradníka hodnotící komise. 

 
 

Článek VI. 
Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 

 
1) Na základě výsledků zadávacího řízení zástupce společnosti informuje společníka, a to 

elektronicky, nejpozději do tří pracovních dnů po rozhodnutí o výsledku zadávacího 
řízení. 
 

2) Po výběru nejvhodnější nabídky podle zákona oba účastníci této smlouvy uzavřou 
s vybraným uchazečem Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění provozu cyklobusu 
Bečva.  

 
3) Formální postup uzavření smlouvy bude záležitostí jednotlivých účastníků smlouvy o 

společnosti.  
 

4) Zástupce společnosti společníka informuje o podpisu Smlouvy o závazku veřejné služby 
ze strany vybraného dodavatele a o uzavření této smlouvy ze strany zástupce společnosti. 
Následně bude smlouva s vybraným dodavatelem poskytnuta k zajištění podpisu 
společníka. 

 
 
 

Článek VII. 
Způsob komunikace, místo jednání 

 
1) Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma 

komunikace, tj. ve formě e-mailu, případně datovou schránkou. 
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2) V případě potřeby osobního jednání obou účastníků této smlouvy v rámci procesu 
zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce společnosti, tj. Bratrská 709/34, 
750 02 Přerov, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

 
 

Článek VIII. 
Platnost smlouvy, zánik společnosti a členství ve společnosti 

 
1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do okamžiku dosažení účelu, k němuž byla 

společnost zřízena podle čl. I smlouvy, tj. do uzavření smluv podle čl. VI odst. 2 této 
smlouvy oběma účastníky smlouvy, anebo stane-li se tento účel nemožným. Tímto 
okamžikem společnost vzniknuvší podle této smlouvy zaniká.   

 
 

Článek IX. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1) Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a zákona. 
 

2) Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke své platnosti 
vyžadují podpis obou účastníků smlouvy. 

 
3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každý účastník 

smlouvy obdrží 1 stejnopis. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4) Smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s tím, aby plné znění této smlouvy bylo zveřejněno 

na webovém portálu statutárního města Přerova, modul „veřejné zakázky“ a rovněž na 
Portálu veřejné správy České republiky. 

 
5) Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné 

nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření 
takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn. 

 
6) Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato 

smlouva je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené srozumitelným způsobem.  
 
 

Článek X. 
DOLOŽKY 

 
Statutární město Přerov osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního 
jednání jeho předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …... zasedání 
konaném dne …………………, usnesením č. …………………………………... 
  
  
 
V Přerově dne ………………… 
 
 
-------------------------------------------------- 
Statutární město Přerov  
Pavel Košutek, náměstek primátora 

 
4 



Město Lipník nad Bečvou osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního 
jednání jeho předchozím schválením Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou na jeho …... 
zasedání konaném dne …………………, usnesením č. …………………………………... 
 
 
V Lipníku nad Bečvou dne ………………… 
  
 
-------------------------------------------------- 
Město Lipník nad Bečvou  
Ing. Miloslav Přikryl, starosta města 
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