
 

 

Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě 
Materiál na výzkum 

uzavřené dle ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
se sídlem: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 
IČ: 68081707 
DIČ: CZ68081707 
zastoupená: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka 

a 

Dodavatel 1: 
Explorea s.r.o. 
se sídlem: Údolní 212/1, Praha 4, 147 00 
IČ: 27599876 
DIČ: 27599876 
zastoupený: Radim Bobek, jednatel  
kontaktní osoba: *******************, e-mail: *******************, tel.: +420 *** *** *** 
bankovní spojení: ***********************************, ********************************* 

a 

Dodavatel 2: 
BioTech a.s. 
se sídlem: Tymiánová 619/14, Praha 10, 103 00 
IČ: 25664018 
DIČ: CZ25664018 
zastoupený: RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva 
kontaktní osoba: *************************, e-mail: *******************, tel.: *** *** *** 
bankovní spojení: ****************************************************** 

a 

Dodavatel 3: 
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. 
se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 
IČ: 45794171 
DIČ: CZ45794171 
zastoupený: Ing. Markéta Kmentová, Ph.D., prokura 
kontaktní osoba: *************************** 
e-mail: *********************************, tel.: **** *** ***** 
bankovní spojení: ********************************* 

(dále jednotlivě jen jako „Dodavatel“ a všichni společně jen jako „Dodavatelé“)  

(Objednatel a Dodavatelé dále jen jako „Smluvní strany“ a Objednatel a jednotliví Dodavatelé 
dále jen jako „Účastníci dohody“) 
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2 UVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Objednatel a Dodavatelé uzavřeli dne 30. 10. 2018 Rámcovou dohodu pro nákup Materiálu na 
výzkum (dále také jen „Rámcová dohoda“). 

2.2 Objednatel a Dodavatelé uzavřeli dne 15. 11. 2018 Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě pro nákup 
Materiálu na výzkum ze dne 30. 10. 2018 (dále také jen „Dodatek č. 1“). 

2.3 Objednatel je veřejným zadavatelem, který bude v souladu s ustanovením čl. 4 Rámcové dohody 
nakupovat materiál na výzkum od Dodavatelů na základě jednotlivých Kupních smluv 
uzavřených na základě minitendrů realizovaných postupem podle ustanovení § 135 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o 
zadávání veřejných zakázek“). 

2.4 Vzhledem k tomu, že ke dni 18. 10. 2018 vstupuje v účinnost novelizace zákona o zadávání 
veřejných zakázek, která mimo jiné stanoví povinnost elektronizace zadávání veřejných zakázek, 
uzavřely Smluvní strany tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě, kterým se mění ustanovení čl. 4 
Rámcové dohody. 

2.5 Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 upravuje čl. 4 Rámcové dohody tak, že odkazuje provádění 
minitendrů na profil zadavatele na webu www.vhodne-uverejneni.cz, přičemž však tento web 
neumožňuje administraci minitedrů, je Objednatel povinen realizovat minitendry prostřednictvím 
jiného nástroje. Objednatel a Dodavatelé se proto dohodli, že nové znění čl. 4 Rámcové dohody ve 
znění tohoto Dodatku č. 2 je následující:   

4 KUPNÍ SMLOUVY A POSTUP PŘI JEJICH UZAVŘENÍ 

4.1 Kupní smlouvy:  

Kupními smlouvami se rozumí dílčí kupní smlouvy na dodávku Materiálu na výzkum uzavírané na základě této 
Rámcové dohody, na jejichž základě bude vybraný Dodavatel pro Objednatele provádět dodávky Materiálu 
na výzkum v rozsahu podle údajů poskytnutých Objednatelem. Konkrétní Kupní smlouvy jsou veřejnými 
zakázkami ve smyslu zákona a budou uzavírány postupem podle ustanovení  
§ 135 zákona (dále jen „Dílčí veřejné zakázky“). 

4.2 Na základě Kupních smluv budou Dodavatelem pro Objednatele realizovány jednotlivé dodávky Materiálu na 
výzkum v rozsahu podle objednávky Objednatele, která je současně písemnou výzvou  
k podání nabídky na Dílčí veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“). Výzva a Kupní smlouva jsou přílohou  
č. 1 a 2 této Rámcové dohody. 

4.3 Postup vedoucí k uzavření Kupní smlouvy:  

4.3.1 Postup vedoucí k uzavření Kupní smlouvy je zahájen odesláním elektronické Výzvy Dodavatelům 
prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele zřízeném na portálu https://nen.nipez.cz/ k 
předložení dílčích nabídek na dodávku Materiálu na výzkum (dále jen „Dílčí nabídky“). Výzva bude 
obsahovat (mimo požadavků uvedených v § 135 odst. 1 zákona přinejmenším: 

a. identifikační údaje Objednatele,  
b. specifikaci a množství Materiálu na výzkum určeného k dodání (dále jen „SPECIFIKACE“),  
c. lhůtu a místo pro podání Dílčích nabídek a lhůtu pro otevírání Dílčích nabídek, místo dodávky 

Materiálu na výzkum,  
d. Objednatelem požadovaný termín dodávky Materiálu na výzkum. 

Vzor Výzvy Objednatele tvoří přílohu č. 1 této Rámcové dohody.  

4.3.2 Výzva dle odst. 4.3.1 této Rámcové dohody bude odeslána všem Dodavatelům uvedeným v záhlaví této 
Rámcové dohody prostřednictvím profilu zadavatele. Datum odeslání výzvy se považuje za datum doručení 
Výzvy.  
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4.3.3 Objednatel je oprávněn při zadávání veřejné zakázky na základě této Rámcové dohody požadovat 
předložení dokladů o kvalifikaci Dodavatele podle ustanovení § 136 zákona. 

4.3.4 Dílčí nabídky budou předkládány elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele na portálu 
https://nen.nipez.cz/ v českém jazyce. Dílčí nabídky musí obsahovat oceněnou SPECIFIKACI. 
Dodavatelé doručí nabídku formou elektronické zprávy prostřednictvím profilu zadavatele do 5 
pracovních dnů od doručení Výzvy. Otevírání nabídek provede Objednatel prostřednictvím profilu 
zadavatele bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek.  

4.3.5 Hodnocení Dílčích nabídek a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější z Dílčích nabídek provede Objednatel v 
souladu se zákonem a v souladu s Výzvou podle ekonomické výhodnosti nabídky vyjádřené nejnižší 
nabídkovou cenou. Objednatel zašle Dodavatelům rozhodnutí o výběru nejvýhodnější z Dílčích nabídek, 
které je současně protokolem o otevírání Dílčích nabídek, protokolem o hodnocení Dílčích nabídek a 
výzvou vybranému Dodavateli k provedení dodávky, a to prostřednictvím profilu zadavatele.  

4.3.6 Na Dílčí nabídku se pohlíží, jako by nebyla podána, pokud Dodavatel nabídl méně výhodné podmínky, 
než v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody nebo pokud Dodavatelé podali společnou nabídku.  

4.3.7 Konkrétní Kupní smlouvu uzavře Objednatel s Dodavatelem, který předloží Dílčí nabídku s nejnižší 
cenou, která současně nebude v rozporu s čl. 5 této Rámcové dohody. 

4.4 Obsah a náležitosti Kupní smlouvy  

Obsah konkrétních kupních smluv bude vycházet ze vzorového textu Kupní smlouvy, jež tvoří přílohu č. 
2 této Rámcové dohody. Vybraný Dodavatel, který obdrží rozhodnutí o výběru nejvýhodnější z Dílčích 
nabídek podle odst. 4.3.5. této Rámcové dohody, zašle Objednateli z jeho strany podepsanou Kupní 
smlouvu podle přílohy č. 2 této Rámcové dohody vč. její přílohy č. I (SPECIFIKACE). 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě je vyhotoven v 5-ti stejnopisech, které mají všechny 
platnost originálu. Každý Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení a Objednatel obdrží  
2 vyhotovení.  

3.2 Na důkaz toho, že Účastníci dohody s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě 
souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento 
Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.  

3.3 Tento Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 
posledního Účastníka dohody. 

 
V Brně dne………….  

 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Objednatel 

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.  
ředitelka 

Dodavatel 1: Explorea s.r.o. 
Radim Bobek 

jednatel 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Dodavatel 2: BioTech a.s. 
RNDr. Petr Kvapil 

předseda představenstva 

Dodavatel 3: SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. 
Ing. Markéta Kmentová, Ph.D. 

prokurista 
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