BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI

Rámcová smlouva
Č. UKRUK/……../2016

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
se sídlem:
Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20
IČO:
68378050
DIČ:
CZ68378050
zastoupená:
prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem ústavu
(dále také „UMG“)
a
Univerzita Karlova v Praze
se sídlem:
Ovocný trh 3/5, Praha 1, PSČ 116 36
IČO:
00216208
DIČ:
CZ00216208
zastoupená:
prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem
(dále také „UK“)
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzita Karlova v Praze uzavřely dne 26. 3. 2012 smlouvu
o sdružení veřejných zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, a podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších dodatků
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
a
2.
…………………………………………………………………………
se sídlem: ………………………………………………
bankovní spojení: ……………………………………….
č. účtu: …………………………………………………..
IČO: ………………
DIČ: ………………
zastoupen ……………………, ……………………………………………….
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………………. oddíl …………………. vložka …….
(dále jen ,,poskytovatel" či ,,poskytovatel služeb“ na straně druhé)
(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")
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na základě výsledku zadávacího řízení k plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování
údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechnologického a
biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci“
tuto

Rámcovou smlouvu na poskytování údržbářských a opravářských služeb a
provádění drobných stavebních prací
(dále jen „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“)
I. Úvodní ustanovení
1. Tato rámcová smlouva upravuje v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na
poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací, blíže specifikovaných
v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 1 této rámcové smlouvy, a to po dobu její platnosti.
2. Tato rámcová smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky v rámci
otevřeného řízení s názvem „Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních
prací v rámci Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci“.
3. Cílem zadávacího řízení bylo uzavřít rámcovou smlouvu s jedním poskytovatelem služeb, který předložil v rámci
výše uvedeného zadávacího řízení nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
II. Předmět smlouvy
Předmětem této rámcové smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi objednatelem a poskytovatelem služeb při
poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací odpovídajících specifikaci
předmětu plnění v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této rámcové smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“ či
,,předmět plnění“) a za cenu dle článku IV. této rámcové smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, na
základě konkrétních požadavků objednatele v rámci jednotlivých dílčích smluv, resp. objednávek dle čl. III. odst. 1
této rámcové smlouvy a v souladu s postupem dle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
Součástí předmětu smlouvy je i poskytnutí objednateli souvisejícího plnění v rozsahu dle článku IV. odst. 4 a 5 této
rámcové smlouvy.
Poskytovatel služeb bere na vědomí, že předmět smlouvy bude realizovat podle skutečných potřeb objednatele, kdy
fakturace a placení ceny provedených jednotlivých služeb, prací a dodávek bude prováděno podle skutečně
realizovaného plnění, kdy množství uváděná v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této rámcové smlouvy) jsou
stanovena objednatelem pouze jako modelová varianta služeb, prací a dodávek, a to na základě objednatelem
předpokládaného celkového množství odběru, tedy se jedná o množství orientační a objednatel si vyhrazuje, že toto
nemusí být plně vyčerpáno.
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III. Dílčí smlouvy
1. Jednotlivé dílčí smlouvy na poskytování dílčího předmětu plnění budou uzavírány na základě této rámcové smlouvy
v souladu s postupem podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, tj. na základě
písemné výzvy k poskytnutí konkrétního dílčího předmětu plnění (dále jen „objednávka“). Objednatel vystaví
písemnou objednávku k poskytnutí konkrétního dílčího předmětu plnění, přičemž objednávka bude obsahovat
zejména číslo objednávky, identifikaci objednatele a poskytovatele služeb, specifikaci dílčího předmětu plnění a jeho
množství, konkrétní místo a dobu (tj. termín zahájení a ukončení) realizace plnění uvnitř prostor centra BIOCEV,
datum vystavení objednávky, případně další náležitosti vyplývající z povahy konkrétní objednávky. Příslušná
dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle § 44 odst. 4 zákona o veřejných
zakázkách a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou poskytnuty jako
příloha objednávek v případě, kdy se bude v rámci konkrétní objednávky jednat o stavební práce ve smyslu § 9
zákona o veřejných zakázkách. Objednatel objednávku doručí poskytovateli služeb s tím, že poskytovatel
objednávku písemně potvrdí, včetně nacenění v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a takto potvrzenou objednávku
doručí zpět objednateli, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení objednávky poskytovateli.
2. Objednávky budou činěny dle potřeb objednatele v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách a touto rámcovou smlouvou za jednotkové ceny dle článku IV. této rámcové smlouvy. Dílčí objednávky
díla budou poskytovatelem služeb splněny vždy nejpozději ve lhůtě stanovené v písemné objednávce. Objednatel je
oprávněn zajistit si provádění údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací i u jiné k
tomu odborně způsobilé osoby dle svého uvážení a při dodržení zákona o veřejných zakázkách, případně vlastními
zaměstnanci.
3. UMG, pokud se ÚMG a UK nedohodnou písemně u konkrétních dílčích objednávek jinak, zajistí uveřejnění
(registraci) těchto dílčích smluv, resp. objednávek a jejich potvrzení v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
a o došlém potvrzení o uveřejnění od správce Registru smluv bude bezodkladně informovat ostatní účastníky.
IV. Cena dílčího předmětu plnění a platební podmínky
1. Jednotkové ceny za jednotlivé údržbářské a opravářské služby a drobné stavební práce jsou uvedeny v příloze č. 1
této smlouvy – Položkový rozpočet.
2. Celková cena za dílčí předmět plnění, jež je předmětem dílčí smlouvy, bude stanovena výhradně na základě
jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy podle odst. 1 tohoto článku a v rozsahu dílčího
předmětu plnění, jež byl objednatelem požadován v příslušné objednávce. Jednotkové ceny budou odpovídat
jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 rámcové smlouvy.
3. Jednotkové ceny díla uvedené v příloze č. 1 rámcové smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny
pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Rozhodným dnem
pro změnu jednotkové ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Jednotková cena za dílčí předmět plnění dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy v sobě zahrnuje též veškeré náklady
poskytovatele za poskytnutí souvisejícího plnění (dopravné, aj.).
5. K vyloučení pochybností se za součást dílčího předmětu plnění ze strany poskytovatele považují i veškeré dodávky,
práce a služby, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků poskytovatele, včetně vedlejších a
dodatečných služeb a prací tak, aby bylo poskytnutý dílčí předmět plnění plně funkční a v souladu s příslušnými
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předpisy, případnou technickou dokumentací, právními předpisy a dalšími relevantními předpisy, které jsou potřebné
k jeho užívání.
6. Cena za dílčí předmět plnění bude objednatelem uhrazena v českých korunách na základě řádně a oprávněně
vystaveného účetního a daňového dokladu (faktury). Sjednaná cena za dílčí předmět plnění bude uhrazena na
základě faktury, a to postupem dle tohoto článku. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se objednatel zavazuje
uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z příslušné dlužné částky za každý den prodlení.
i) Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury poskytovatelem, jež má veškeré náležitosti účetního a
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že to bude objednatel předem požadovat, faktura musí
obsahovat také název projektu a registrační číslo projektu, které bude sděleno objednatelem na dílčích
objednávkách. V ostatních případech není tento údaj potřeba. V případě, že faktura nebude vystavena řádně,
oprávněně, a dále pokud bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, pokud nebude splňovat zákonné
požadavky, a dále pokud nebude obsahovat stanovenou přílohu (předávací protokol podle čl. V. odst. 2 této
smlouvy), je objednatel oprávněn vrátit ji poskytovateli k doplnění či opravení, aniž se dostane do prodlení se
splatností takové faktury. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu dnem doručení náležitě opravené či doplněné faktury
objednateli.
ii) Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury poskytovatelem na základě předání a převzetí řádně
dokončeného dílčího plnění, jež bylo předmětem konkrétní objednávky, a to podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, včetně
podepsání předávacího protokolu oprávněními zástupci smluvních stran, a to na základě každé dílčí smlouvy dle
článku III. této smlouvy.
7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.
8. Přílohou faktury musí být vždy předávací protokol dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
9. Poskytovatel a objednatel se dohodli, že objednatel je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na základě této
smlouvy oproti pohledávce poskytovatele na zaplacení ceny za provedené dílčí plnění dle jednotlivých objednávek.
10. Cena za provedení dílčího předmětu plnění bude hrazena bez poskytování záloh.
V. Předání a převzetí díla
1. Dílčí předmět plnění bude poskytovatelem řádně proveden, vč. souvisejícího plnění dle čl. IV. odst. 4 a 5 této
smlouvy, a to vždy do doby a na místě uvedené v jednotlivých objednávkách.
2. Při řádném a včasném předání dílčího předmětu plnění tak, jak bude tento vymezen konkrétní objednávkou, vč.
poskytnutí souvisejícího plnění dle čl. IV. odst. 4 a 5 této smlouvy, bude smluvními stranami sepsán předávací
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. IX. této smlouvy, a který
bude tvořit nedílnou součást faktury vystavené poskytovatelem po dokončení (předání) dílčího předmětu plnění
jakožto její příloha. Teprve podpisem písemného předávacího protokolu oběma oprávněnými zástupci smluvních
stran se považuje dílčí předmět plnění za řádně předaný a poskytovateli vzniká právo na zaplacení celkové ceny za
provedení dílčího předmětu plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
3. Objednatel není povinen převzít dílčí předmět plnění s vadou (či vadami) případně s nedodělkem (či nedodělky).
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4. Místem plnění, předání a převzetí dílčího předmětu plnění je nová budova centra BIOCEV, ul. Průmyslová, Vestec u
Prahy, nestanoví-li konkrétní objednávka jinak.
VI. Záruka za jakost
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout za provedené služby, práce a dodávky záruční dobu v délce min. 24 měsíců,
nestanoví-li u jednotlivé dodávky výrobce delší záruku. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dílčího
předmětu plnění.
2. V případě výskytu vady na dílčím předmětu plnění v záruční době má objednatel právo a poskytovatel povinnost
odstranit bezplatně veškeré vady díla, a to do 5ti pracovních dnů ode dne nahlášení vady, v případě havárie ovšem
neprodleně. Jestliže není poskytovatel schopen odstranit vadu dílčího předmětu plnění v této lhůtě, je povinen o tom
bezodkladně písemně informovat objednatele, a to včetně uvedení důvodu, proč nelze lhůtu k odstranění vady
dodržet a písemně se dohodne s objednatelem na lhůtě jiné, avšak nejkratší možné, přičemž nedojde-li k takové
vzájemné písemné dohodě, platí, že tato lhůta činí 15 pracovních dnů.
3. Právo z odpovědnosti za vady je uplatněno včas, pokud je objednatel uplatní písemně nejpozději poslední den
záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné objednatelem ve formě doporučeného
dopisu odeslaného poskytovateli poslední den záruční doby.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstraňování vady, která brání užívání dílčího plnění.
5. Záruka za jakost se netýká vad prokazatelně způsobených neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením
díla objednatelem. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí.
VII. Smluvní pokuty
1. Za prodlení s termínem řádného předání dílčího předmětu plnění objednateli dle ust. čl. V. odst. 1 této smlouvy či
poskytnutí některého souvisejícího plnění dle ust. čl. IV. odst. 4 a 5 této smlouvy se poskytovatel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dílčího předmětu plnění bez DPH dle ust. čl. IV. odst. 2 této
smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
2. V případě prodlení poskytovatele se zahájením odstraňování vad dílčího předmětu plnění dle ust. čl. VI. odst. 2 této
smlouvy se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dílčího předmětu
plnění bez DPH dle ust. čl. IV. odst. 2 této smlouvy, v rámci kterého bylo dané konkrétní plnění (vykazující příslušnou
vadu) provedeno (dodáno), a to za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
3. Za porušení kterékoli povinnosti poskytovatele stanovené v ust. čl. X odst. 3 větě první, druhé, čtvrté, v ust. čl. X
odst. 4 větě první, druhé či ust. čl. XI. předposlední větě dle této smlouvy zaplatí poskytovatel objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý byť i jen započatý den, v němž dojde k porušení některé ze stanovených
povinností.
4. Smluvní pokuta sjednaná dle tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného
uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na objednatelem písemně oznámený bankovní účet. Smluvní pokutu je
objednatel oprávněn započíst oproti splatným fakturám poskytovatele.
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5. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu, přičemž smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně,
a to bez omezení.
VIII. Účinnost smlouvy, odstoupení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí datum posledního
podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění (registrace) v Registru smluv.
2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nebo do
okamžiku vyčerpání částky ve výši 5.000.000 Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
3. Rozsah plnění na základě této rámcové smlouvy bude dán skutečnými potřebami objednatele a jeho finančními
(rozpočtovými) možnostmi.
4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v obecně závazných právních
předpisech.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a)

poskytovatel neodstraní vadu dílčího předmětu plnění ani ve lhůtě 30ti kalendářních dnů ode dne
reklamace – oznámení o vzniku vady objednatelem poskytovateli nebo oznámil-li poskytovatel před jejím
uplynutím, že vadu neodstraní;

b)

vůči majetku poskytovatele bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

c)

poskytovatel je v prodlení s předáním dílčího předmětu plnění (či poskytnutím souvisejícího plnění dle ust.
čl. IV. odst. 4 a 5 této smlouvy) delším než 30 kalendářních dnů oproti lhůtě podle čl. V. odst. 1 této
smlouvy;

d)

by dílčí předmět plnění neměl požadovanou kvalitu dle norem ČSN tříd 72, 73 a 74. třídy 72, 73, 74

e)

by dílčí předmět plnění byl zatížen právy třetích osob.

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
IX. Ustanovení o doručování, kontaktní osoby
1. Smluvní strany se dohodly a poskytovatel určil, že osobou oprávněnou jednat za poskytovatele ve všech věcech,
které se týkají realizace této smlouvy, je:
jméno: ………………………..
doručovací adresa: ………………….
tel: …………………………….
email: ………………………..
2. Smluvní strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou jednat za objednatele ve všech věcech, které
se týkají realizace této smlouvy, je:
jméno: …………………………
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doručovací adresa: ………………….
tel: …………………………….
email: …………………………….
3. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, odstoupení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této
smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a
doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této
smlouvy.
4. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po
odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve věcech
týkajících se změny či ukončení účinnosti této smlouvy je však nutné použít doručení prostřednictvím pošty, příp.
osobně.
6. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran či jejích zástupců dle odst.
1 a 2 tohoto článku, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto
změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
7. Poskytovatel je povinen přijímat pokyny pouze od objednatele, a to prostřednictvím osoby určené v odst. 2 tohoto
článku a tímto odstavcem oprávněné za objednatele jednat, nebo od osob písemně určených objednatelem. Seznam
osob určených objednatelem bude poskytovateli předán společně s první dílčí objednávkou. Tento seznam může být
v průběhu účinnosti smlouvy ze strany objednatele písemně změněn.

X. Ustanovení o nabytí vlastnického práva
1. Vlastnické právo k dílčímu předmětu plnění nabývá objednatel podpisem předávacího protokolu oběma smluvními
stranami dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
2. Do doby stanovené v čl. X. odst. 1 této smlouvy nese nebezpečí škody na dílčím předmětu plnění poskytovatel.
3. Poskytovatel musí mít pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu činností spojených s prováděním služeb při
poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací odpovídajících specifikaci
předmětu plnění této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě. Výše limitu pojistného plnění, a to i po zohlednění spoluúčasti a případných sublimitů, musí být v minimální
výši 6 000 000,-Kč na jednu pojistnou událost ročně. Náklady na toto pojištění jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění.
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele bezodkladně, nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení písemné
výzvy objednatele, předložit objednateli pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této pojistné smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o případných změnách týkajících se pojištění, a to nejdéle do 5-ti
pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva zůstane v účinnosti po
celou dobu účinnosti této smlouvy.
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XI. Subdodavatelé
Poskytovatel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce nutné k řádnému splnění jeho
povinností dle této smlouvy. Subdodavatel je vzhledem k tomu, co dodal, bylo-li plněno vadně, zavázán
s poskytovatelem společně a nerozdílně, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí poskytovatele. Aktuální
seznam subdodavatelů platný ke dni uzavření této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Jinou osobu, než
která je uvedena v seznamu v této příloze, je poskytovatel oprávněn pověřit provedením části předmětu této smlouvy
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud poskytovatel nebude subdodavatele využívat, doloží
čestné prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez subdodavatelů.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou
výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové
dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, nebo jiných elektronických zpráv.
3. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části této smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou
jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by smluvní
strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným
platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Kterýkoliv z účastníků této smlouvy může namítnout neplatnost této smlouvy anebo jejího dodatku z důvodu
nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Poskytovatel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Poskytovatel bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Poskytovatel bere dále na vědomí, že obdobnou
povinností je povinen smluvně zavázat také své případné subdodavatele.
7. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo
dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení sporné skutečnosti druhé
smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. Rozhodčí
řízení je vyloučeno.
8. Jakákoliv práva či povinnosti z této smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových nebo jiných
elektronických zpráv.
9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných

8/11

BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI

obecně či v odvětví týkajícím se předmětu smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň
smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Pro vyloučení pochybností smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu považují za odvážnou smlouvu a tudíž se
na závazky z ní vzniklé neaplikují ust. § 1764 až § 1766 občanského zákoníku, ani ust. § 1793 až § 1795
občanského zákoníku.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.
Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto
prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků této smlouvy
obdrží po jednom stejnopise.
13. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné
uzavření této smlouvy vyplývající z platných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních předpisů, a dále
prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.
14. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí UMG a o nabytí účinnosti bude bezodkladně informovat ostatní
účastníky.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet
příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů (příp. čestné prohlášení poskytovatele, že provede předmět této smlouvy
bez subdodavatelů)

V …………………. dne .......................

V …………………. dne ........................

…........................................................
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
zastoupen prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc.
ředitelem

…........................................................

…........................................................

Univerzita Karlova v Praze

poskytovatel

zastoupena prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA
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Příloha č. 1
Položkový rozpočet

10/11

BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI

Příloha č. 2
Seznam subdodavatelů (příp. čestné prohlášení poskytovatele služeb, že provede předmět této smlouvy bez
subdodavatelů)

Ing. Martin
Polák

Digitally signed by Ing. Martin
Polák
DN: c=CZ, o=Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v.v.i. [IČ
68378050], ou=22776, cn=Ing.
Martin Polák,
serialNumber=P222639
Date: 2016.07.26 13:58:50 +02'00'
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