
spoLEče ns xÁ stvt lo uVA
uzavřenádleustanovení§2716a111-zar<onaÓ.89/20,129b,občanskýzákoníkaust.§51

odst, 6 zákona e,lgllzOÁa Sb,, o veřejných za(ázkách,

ve znění pozdějších předpisů

Článek t
Společnici

Společník
t-ESOSTAVBY BEROUN, s,r,o,

Sidlo: 
'-řiáir" 

ovůr, průmyslová 527, pSč 267 01

Statr.rtárníorgán. Mil"nouSudíkovou,jednatelkou
!č 25647148
5rČ, cz2564714g
Bankcvní spojení, Řomereni banka a,s,, poboóka Beroun

Čislo učtu: 19,6471860207/0100
Zapsaná v obchodnim r.ui,tl.ir<.u Městským ŠouO"* v Praze, oddíl C, vložka 57820

ioŽái* Špár"enix 1",,,správce" nebo "Lestavby")

SpoIeóník
POI,{L cz, a.s, - o,z, Roztoky
Sídlo: Nádražní 25,252 63 Roztoky

Zastoupená: i"Ó, ÁĚ99* Kézrem, vedoucím o,z, Roztoky

lČ: 25606468

nrČ. CZ2560646B
áunXouni spolen!: Sberbank C7, a,s,

Číslo účtu: 4200388669/6800
Zapsaná v obchodním ."i.tiiŘu vedeném úžstsxým soudem v praze, oddíl B, vložka 4934

(ctále jen ,,společník 2" nebo "POHL")

íspoiečník 1 a 2 společně též jen "společníci")

Článek tl
Název a sidlo spoleěnosti/ správce

iSpoleČníciSedohodli,ŽespoleÓnostbudevykonávatčinnostpodnázvem
"š"ňijžĚ r.r 

i řoŇĚpnusv" (d ále jen,,společnost"),

2. sidlem spoiečnosti a současně adresou pro doručování je sídlo správce: králův Dvur,

Ěrůrnystova 527, PSČ 267 a1

SoolečnícipověřujísprávouspoleÓnýchzáleŽitostí-společnÍkal,společnost
1isotsrnvBy BEhoůTrr, u,r,o , ioaru'É" ,,=p,a"ce";, neštanoví_li tato společenská

,*tuuu nebo dodatek k ní něco jiného,

Bude-lisprávcejednatvzÍleŽitosle.9!soolečnosti'pakvedlesvéobchodnífirmypřipojí
dovětek. správce "Š6dúžrŇi xor,rrpŘúsv" t<terym bude vyjádřena skutečnost, že

ř* ;;; uéity r."1 i 

"í 
se záležitostí s poleón osti

článek lll
Úěel společnosti



.§pcieČnÍcitoiitr:smlouvouzřizujíspolečnostv9smlliu.§2716anásledujícÍchulstanovenl
zárona č, sgl2ci2 Sb. občanského zákoníku, za účelem Vypracováni ,a předlclžení

snoiečné irabi,Jr.; k veřejné zakázcJ- uveřejněné u" úe,tn;Řu veřejných zakázek"

zadavatelem cbe; Koněpius5, xon#n*ur;ďřii 1.abr, rč 0023339"|., s evid óíslem

zakáztty 3a9r35-a-,s n-ár*n,,ran"r,iá.u"á eóv KoněprusYl'1d.tu jen 
''veřejna 

zakazka"\1'

s cíiem získání úto vel.ejn a zauazif,"á u prip"oe u.Pé.'r.'u'sPol-eÓnosti, v Předmětném

zaciávacirn řizení pak za úóelem ironir..,t-' pi"""o"ii-uur"ine zakázky a dosaŽení

přinrěřeného zisku,

2. pro ťrspěšne uskutečnění veškerých činností dle této smiouvY v PoŽadované kvalitě

a termínu ukládá tato srnlouva ;;ň;".i woreenir.uÁ uyúiiut Óinnost směřujíci

t< dosažerri sjednaného účelu,

Článek lV
Doba trváni, vznik a zánik společnosti

1 §poleónosi zantká. closáhne_li se účelu, k němuž .byla zřízena, tj, pozlrotovení dí|a a

ulplynutí ilšech ,ár"e^i"ň rňut nu t"ř;;Ě posxýtnutycň,l"rp. po zanixu vŠech Povinností

piynoucích . eráii"i"-é spoleóne_nJnioxv,, zasmlouvi o iito,u,"uřenré mezi společností

a zadavateru* *i'i""lizaci předmětné veřejné zakázky,

2$po|ečncstzaniknestane.liseúÓel.kněmuŽbylazřízena,nemoŽným,ttz-ejména

:,r1.::il:a_L]ti Zaclavatele, že veřejna zakázka_bude zrušena, a to dne.nn jejíhr: zrušenl,

Fckuci 
,i.ry 

by|_v proti rozhoonuti.''o zrušení veřejn e záuazwy podány námitky, pak dnent

doručeni rozhodnutí zadavatelJ J "Ěuvt "u""i "a*iiŘám; 

'Pokuď bY bYl Podán návrh

na uůFjs na přezkoumani rozňoánuií zadavateie o zrušení zakázky, pak dnem

právn í, o"i' iirř"=án u"ř'u ó H s,-[i"iý rozhod l o zam ítnutí pod aného návrh u ;

b) vydání r,ozhodnuti zadavate1e svejelcitro o tom, že se společníky nebude uzavřena

smlouva o díio na realizaci 
-u"ň"e 

za,kázky,, tJ ,"jn.lena rozho_dnutí o výběru

nejvi.:,:cně.!ší nabíciky 1ineno.ucnárá,tá n"z,por"en-oJi,nebo rozhodnutí o vylouóení

společnos{i ráZáai,ácirro rizJni; t; ;;;*'uprvnli-rr-'uiY P."o PodánÍ námitek Proi!

příslušnernň;ň;J""ti ,"o"u]t"ňil, poxud uy ivrv p,áti rozhodnutí o zadavatele

podány nárnitky, pak dnem aJr"ňniiorhodnutí Juoáuut"ru o nevyhovění námitkárn

rrebo. pokud by byi podán 
"á;rh 

;; uórrs n, pi.rŘoumání rozhodnutí zadavatele,

pak clnem právní tnoci rozhoa"uii úórrs, který |"orňóJL o zamítnutí podaného návrhu,

Článek V

Právní postaveni 
" 

no=áěl"ni činností společniků

4,.§poleÓnostnenísam.ost3tloullávnickouosobou,.j.akotakovánemáprávníosobnosia
nezapisule ** J" obchodního ,.uiriřllř'n"oo iine evláence právnických osob,

?SpolečnostnenísarnostatnouúÓetníjednotkou,aniplátcem.9."lŤzpřilmunebojine
rianě podie českých právních pffi;i;ů. louto 1,onotxou a plátcem je každý společník

sánt.

3.§polečnicíjsot,lvesmyslu.::t.§5lodst.6zákonač.13712006sb.,oveřejrryci"l
zakázxácll tdá|e ien "ZU4':| lii' .;;:l1:T; iadavateli a třetírn osobárn

z jakýcirkoliv právnic! vzlan.l,vzniklých v souvisli=ti = 
uere;n ou zakázkou zavázáni

sřioleóně a nerozdílně, a to p";;i; Jonu pl"ě;i;;iáina iauazky i po dobu trvání

jiných ,au""ř,i ,á=p, povinnosti vyplývajicich z veřejné zakázky,

4,SpoleĎriicisouhlasÍstírn,Žespráy9ej"ollá:lě:,jednatzaspolečnost'resp.společníky
ve věci portání nabídky, avšak vždy pouze po,preocr,ozim §ro.iednánÍ PředmětŮ těchto

jednáni se společnit<y a v ,o."utiu '.'rra záktaaě a"ň"ay " pr"3 moci, která ie přítohou

této smlouvy,



Správcese7-avaz,JleinformovatspoleÓníkyovŠechúkonech,kterélejichjménemhodlá
uóinit.

Rozsah pod ílů jed notlivých spoleón i k_ů na realizaci

;óĚ;iř; - s'o v" spbteenit 2_50yo

6 
:".;::ffi"y;ři.r.u,"*i uin:.u_l nákladú z činnosti společnosti,

" lliklllr:ru;"r;ť[["j],=§;j","Tix,:§_?,,.1T 
společnosti radaspolečnosti)

ni;c]estan-;V€no\jrjodatkuč.lktétosmlouvě,nazvaného,,Stanovyspolečnosti..'
Spiávce spo;ečnosti se zav.azui" pčor"zř;;;";y,por"enásiinej§ozděli do 10 dnů od

r*zhodnuti ,rc"uxet" o výběru n"i,iňoonoiší nabidkY sPoleÓnosti,

7 společníci výslovně prohlašují, ,že v případě úspěchu spoleónosti v předmětnérn

zadávacím rizenl a uiavření realizaóní' smlouvy " díi; na výše uvedenou veřejnou

zakázku jsou povinni spoleóně u .I*roroirně reaúzovai o|.i,rusná dodávky a činnosti ve

lhutách, stancvených způsobe* u'řňiioržuŇ-us""h';i;ň;h Podmínek stanovených

v realizačni smlcuvě,

Článek Vl
Práva a povinnosti společníků

1.KaŽdýspoleČníkmusísplnitkvalifikaČnípředpokladykladenénajehozpůsobilostplnit
veřejnou zakázku,

?'ovŠechzáleŽitostechspolečnostirozhodujíspotečnícispolečné,kaŽdýspolečnÍkmá
přiiom jederr hlas,

3.SprávcenrávestádiLlpřipravy,zpracováníapředloŽenínabídky,příplejírealizace.

ÍŤ;*:;;ilil^?"""firjl:j" zacjavatelem / objednatelem vČetně jejich připaolÝc!

ciodatku a v připadech, které..n.ňň *it Jopao oo .-riuuňich ujednáni' avŠak nrajicích

souvislostspln,ěnímspolečníkÚl"Jn"tvzaizlspoiuúčastizásiupce.zainteresovaného
spoleónika iu99, 

dl: l:l:.:o*unb, 
a to vyjma pripal]l,-ŘJy k taŘovérnu jednání bude

T:ffi:§" ffilJ"iliTil,aune. 1ednat v souladu se zájnry spoleóníku, ve věcech

vyplývajicích z úóelu :p"9::::ii,=" 
."ouuatelern 

"""á|.óái,v, státni_správy s tím, že

společníci ho k tomLrto ,Íno*ulil-zmocneni _,u u,táňje na veškerá ,lednání Se

eadavatelem a osobou pověreřu uyt on"' '"o"uJĚi.ký;h 
Ďinností a PoskYtováni

doplňujícícr_, poox]áou či informacj, xoú*i nuo" *p,áulJři,ouui,rosti s účasti ve veřejné

zekázce .r,I^)á*utspolečniky Ň",irŘ""eio iuona;i ." vzianule informační povinnost

k ostatním společniklrm, ,nabídky.
zajistit koordinaci činnosti spoleóníků při zpracovanl

VčaspředatkompletnínabídkuodsouhlasenouspolečníkyzadavateIi.
Vpříoaděvý'běruspoleÓnén,nioxyjakonejvhodnějŠíprojednatauzavřítsmlouvtlodílo
společně =.,;;;";;ixv " 

i""rirouái Řornprexně svůj podíl na díle

4,Společnikrnávesiádiupřípravy,zpracováníapředloŽenínabídky,přip;ejírealizace'

}il*:1 JJ:LTff:X,:iJ'o,-o-y na veřejn ou zakázkuv tozsahu rile PokYnŮ sPlrávce a

v scuiadu s předmětem jeho činnosii,

Předat zpracovanou óást n"UlOkv upr.l":':Y11í,l3,,dě výběru nabídky jako ne,lvhodně,iší se

na výzv.: správce ,účastnit projódnaní 
" 

ulluiuT_Š*Í"*',l s oblednatelem včetně 1ejich

připacjnýct "Hj;'k;;;"io5uui 
t,omplexně svul podit na díle

dila v případě ziskání zakázky"



učastnit §e na výzvu správce, všech jednání, které souvisejí s předrnětern p'nění

TJ,jL"#t? ti,nio zrrrocňují .ryi:::,:]"*i!?T,§_:n"#i?,ilr;?"J;_"J: 
nabídkY a

nrováděni uí<onu spojených s účastí u ,outezi plná moc tvoři přílohu k této smlouvě,

článex vll
Dalši ustanovení

,i.Spclečnicise.lohodli'žezpracovanánabidkabudepodánajakospolečnánabídkadle
teto smlouvy. Fřed podáním naoior<y iu]ii"ii "n,"h 

odsouhla,it ušlcnni společníci,

2,Společnánabidkabudezpracovánavsouladusp-oŽadavkyzadavatele,uvedenýmt
v zadávací d"k";;^i;; n" i""O*etnou veřejnou zakázku,

3. Za zkompletorrání nabídky a její předlo Zení zadavateti je odPovědný sPrávce. S'oleČníci

1sou povinni ." .piir""* .pórůpr";;;;-; poskytovat l"nu veškeré potřebné informace a

podkiady,

článek vltl
Ochrana údajů

spciečníci se ;avazují. že veškere informace, které se dozvěděti od ostatních společníktl

rl souvisiostr s jeiich ipotuprací pri prněni'láuurŘu dle-této smiouvY' PouŽiji výhradně Pro

úóely připravy *,i,ijřo-'l "u,"tuajni;"1i;?"r"^;1:,,*:::; 
,tor*"lu mohou být dávány

k dispozicitřetirn J;jrl;;* Jo *irv nutné pro přípravu nabídky a realizaci dila,

Článek tX
zákaz konkurence

Podobutrvánízávazkudletétosmlouvysenebudelá!"vspolečníkbezsouhiasuostatních
spoieóníků ""r.a.*i|')]siiáni 

preom.tná u"r"rn é zakázky,'*i;" spoleČnost, a to ani viastním

irnénrem anijako spoleóník jine společ;.iř:;,?; ry! Ti,d;aavatetjiné 
právnické osoby, ani

jinakčinitnavlastnínebocizíúčetcokoliv,comávzhledemkespolečnémuúčelut
konkurenčni povahu. společník, tierti toto ustanoveni poruší, se 

, 
zavazuje uhradit

poškozený* ,porJeňikůnr smluvni pňiu "" uys, r,ooo,ooo,- KČ (slovY: jeden milion korun

óeských). Frava dle § 2727 obóa"r'k&;"raŘ,onixu ,i,.]áuuii zaplacením smluvní pokuty

nedotčena.

Článex X
závéreéná ustanoveni

1SpoleÓníciisotlpovinnizdrŽetsejakehokolivjednlí,které?y."".T::lovalodosaŽení
,;čelri, ..,"xii,1;;i;;";;i;znirlá-neno by býlo n" *1*u ,1nemu :lť:,,nin.", 

veřejnéirrtt

zaciavateii l ol,eo,nateli nebo tr"ti'.tiane. V ta(ovém PiiPu.Íe je sPoleČník' který zaPřÍÓinti

vznik úlmy 
"*ůo 

neprljal takova d;ř;i r.tuiv*i nvr! ,ioiná škodě zabránit nebo snížit

1eli rozáan, povinen rráhradit vzniklou újmu,

2.Pokudbydoš|omezispolečni.kY.kdykolivb,udoucnosttkrozporuoobsahut,smyslunebo
úĎelu iéto snrlouvy r.lebo jejich'tláJÁotriuycrr ustarloveni, pak se pro takový případ

sjednává. že provýklad ?T,l":Yy 
;;i ;;;ň"aujici vý]ná*,iJii uče| a principy vzájernné

siušnosti i oocnoOni a podnikatelské korektnostt,

3, Měnit nebc
společníků.

doplňovattutosmlot.tvulzepísemnýmidodatky,potvrzenýnrizástripcivŠech

se vztahuje občanský zákoník a
kterékoliv ustanovení této smlouvy
iůstavali v platnostt beze znlěny

4. Na záležitosti touto smlouvou výslovně neupravene

prislusne =o"u,-";i"i 
právní předpisy V.i,ř]pegŤ, ::^=

Š;;;;"b" ,XiZé býi neptatným, zbývajicí ustanovent



TatosmlouvanabýváúÓinnostidnemjejíhopodpisuspolečníkySmlouvajeVyhotovena
ve ótyřech steinopisJcil ;úi;..ti orióíiljr"u,"iilcr,z iaŽdý 

"p'otuenir 
obdrŽÍ po iednom

vyhotovení a jedno ulnotou"ni bude součástí nabídky,

zásady řízení společnosti, účetnictví,.vedení společného účtu společnosti,, lakož i další

poclrobnosti týxajici,."-iJiru"" ói;;;ii s§oteenosti á 1ulit'''o hosPodaření budou

soecifikovánv pooráuřJu" šiánou""rl ,pJueňá.o,5i1l*f Jtánou dodatkem č, 1 k této

smlouvě. Společníci se zavazuji uzavřit stanovY sPoteenásli nelPozoeji do 10 dnŮ od

podpisu smiouvy o iiro-,"ii objádnatelem a spoleóností,

V Kr. Dvoře dne 18,6,2014

za společníka 1
resbsrnvBy BERoUN s,r,o

Milena sudíková
jednaiel

V Praze dne 19,6,2014

Za společníka 2
poril cz, a.s - o.z, Roztoky

lng. Aleš Kézr
vedouci o,z. Roztoky

(


