
Dohoda o přistoupení ("účastnická smlouva")
k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb mobilního operáto
Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace
číslo Poskytovatele: 025721
číslo smlouvy centrálního zadavatele: 2018/05546/0PŘPOjDSB

/

Itl'

mezi
PoskytoYataIem:
Vodafone Czech Republic a.s.,
se sídlem náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5
IČ: 25788001

a

ObJednatelem
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace
Se sídlem /mfstem podnikénf Dřevohostice - Radkova Lhota 16,
7511-4
IČ: 61985881

(dále jen .Oalil" účastnfk")

(dále společně jen .smluvnf strany")

Poskytovatel uzavřel s účastníkem, Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460 (dále jen "Úeastník") dne
30.11.2018 Rámcovou smlouvu o poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace č,

2018/05546/0PŘPO/DSB (dále jen "Smlouva").

Vzhledem k tomu, že Další účastník a Účastník jsou propojené subjekty veřejné správy či jsou v jiném prokazatelném vztahu ekonomické
závislosti a uzavřely spolu dohodu o centralizovaném zadávání a tito mají zájem na tom, aby byly Dalšímu účastníkovi poskytovány služby,
příp. zboží za podmínek Smlouvy, což Účastník potvrdil přímo ve Smlouvě, dohodly se smluvní strany na uzavření této Dohody o přistoupení
(dále jen "Dohoda"):

I.
Na základě této Dohody a dohody o centralizovaném zadávání přistoupí Další účastník ke Smlouvě, čímž nabude práva povinností
vyplývajících ze Smlouvy. V souvislosti s tím Další účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že slevy a finanční zvýhodnění poskytované
na základě Smlouvy bude moci čerpat pouze se souhlasem Účastníka.

II.
Další účastník na základě této Dohody získává zejména právo uzavřít vlastním jménem a na svůj účet Dílčí smlouvy. Pro vyloučení
jakýchkoli pochybností se dodává, že vyúčtování za služby poskytnuté na základě Dílčích smluv uzavřených mezi Dalším účastníkem a
Poskytovatelem budou vystavena na jméno Dalšího účastníka, který se je tímto zavazuje uhradit.
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III.
Další účastník podpisem této Dohody potvrzuje, že byl Účastníkem seznámen se zněním a všemi podmínkami Smlouvy včetně aktuálně
platného Ceníku Vodafone OneNet, Obchodních podmínek OneNet a Všeobecných podmínek, které jsou k dispozici na
www.vodafone.cz. bez výhrad s nimi souhlasí a za podmínek uvedených v této Dohodě přistupuje ke Smlouvě. V zájmu vyloučení
jakýchkoli pochybností pokud bude Další účastník čerpat služby za podmínek uvedených ve Smlouvě i po uzavření jakéhokoliv dodatku
uzavřeného mezi Vodafonem a Účastníkem, tak se má za to, že se s tímto dodatkem Další účastník seznámil a že s ním bez výhrad
souhlasí. V případě odchylných ujednání Ceníku služeb Vodafone OneNet a ceníku dle Smlouvy, který je přílohu Smlouvy, mají
přednost ujednání ceníku Smlouvy.

IV.
Nedohodnou-Ii se Poskytovatel a Další účastník písemně jinak, smluvní vztah mezi Dalším účastníkem a Poskytovatelem se ukončením
Smlouvy neruší a Poskytovatel a Další účastník se zavazujípostupovat dle čI. 10.2 Smlouvy a ostatních relevantních ustanoveních Smlouvy.

V.
Poskytovatel souhlasí s přistoupením Dalšího účastníka za výše uvedených podmínek ke Smlouvě.

VI.
Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, ze každý účastník obdrží po jednom stejnopise. Tato Dohoda nabývá
platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VII.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č, 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů, stejně jako s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. '
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http://www.vodafone.cz.

