
2. Za účelem provedení zadávacího řízeni a uzavřeni rámcové dohody dle této Smlouvy
se Pověřující zadavatel zavazuje dodat Centrálnímu zadavateli své požadavky týkajíc! se
veřejných zakázek za podmínek stanovených v této Smlouvě. Pověřující zadavatel je
povinen předat včas Centrálnímu zadavateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež
jsou nezbytně nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je
má zajistit Centrální zadavatel v rámci plněni dle této smlouvy.

3. Pověřující zadavatel se zavazuje respektovat rozhodnutí Rady Pardubického kraje
o výběru dodavatele k uzavření rámcové dohody.

4. Strany se dohodly a Centrální zadavatel se tímto zavazuje, že veškerá práva a povinnosti
související s prováděním zadávacího řízeni na účet Pověřujícího zadavatele bude
vykonávat v maximálním možném rozsahu Centrální zadavatel.

5. Centrální zadavatel se zavazuje, že pi'i prováděni zadávacího řízení a uzavření rámcové
dohody dle této Smlouvy bude vždy postupovat plně v souladu s příslušnými právními
předpisy a zájmy Pověřujícího zadavatele.

6. Centrální zadavatel bude pořizovat v rámci centralizovaného zadáváni dodávky i pro
vlastní potřebu.

7. Centrální zadavatel je pověřen vystupovat za Pověřující zadavatele navenek vůči třetím
osobám a informačnímu systému o veřejných zakázkách.

8. Pověřující zadavatel podpisem této smlouvy, za účelem dodávek kancelářských potřeb,
:zplnomocňuje Centrálního zadavatele k uzavření rámcové dohody s vybraným
dodavatelem jménem a na účet Pověřujícího :zadavatele. Podoba uzavřené rámcové
dohody s vybraným dodavatelem bude dána zadávacím řízením. Centrální zadavatel je
dále pověřen uzavíráním veškerých písemných dodatků rámcové dohody jménem a na
účet Pověřujícího zadavatele.

4. NÁKLADY ZADÁVACIHO ŘÍZENÍ
Strany se dohodly. že veškeré poplatky a jiné náklady spojené s prováděním zadávacího
řízení budou hrazeny Centrálním zadavatelem.

5. ODPOVĚDNOST
1. Odpovědnost za prováděni zadávacího řízeni dle této Smlouvy nese Centrální Zadavatel.

Dojde-lipři prováděni zadávacího řízeni na účet Pověřujícího :zadavateledle této Smlouvy
k porušení ZZVZ ze strany Centrálního zadavatele, odpovídáza takové porušení Centrální
zadavatel, ledaže k takovému porušeni ZZVZ došlo jednáním či opomenutím Pověřujícího
zadavatele.

2. Pověřující zadavatel odpovídá za dodrženi ZZVZ pi'i zadáváni veřejných zakázek na
základě rámcové dohody uzavřené v rámci centralizovaného zadávání.

3. Centrální zadavatel je povinen řádně uchovávat ve smyslu § 216 ZZVZ
dokumentací související s provedenlm-zadávacího řízení.

6. DOBA TRVÁNi SMLOUVY
1. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, zmocněni pro uzavíráni smluv

a dodatků dle čl. 3 odst. 8 trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se
dohodly, že smlouvu odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR bezodkladně po jejím uzavření centrální zadavatel. O uveřejněni
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