
smlouvy centráln i zadavatel informuje pověřujlciho zadavatele, nebude-li jeho kontaktní
údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněni.

7. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
1. Strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potfebné

pro řádné provedeni zadávacího řízeni dle této Smlouvy. Strany jsou povinny informovat
druhou stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné
plněni této Smlouvy, resp. příslušného zadávacího řízení.

2. Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo
k prodlení s dodržováním zákonných či dohodnutých terminů. Strany prohlašuji, že jsou
plně připraveny k vzájemné součinnosti a poskytováni všech informaci nezbytných
pro řádné naplněni této Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
1. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou stran, a to ve formě číslovaných

dodatků.

2. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž Centrální i Pověřující zadavatel
obdržl po jednom vyhotovení.

3. Strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlas! a na důkaz
toho k ni plipojuji své podpisy.

4. Centrální zadavatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádáni kontrolnímu orgánu
daňovou evidenci v plném rozsahu. Centrálnl zadavatel je podle ustanoveni § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit
pl'i výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zbožl nebo služeb
z veřejných výdajů.

5. Smluvnl strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobnlch údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobnlch údajů). Osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plněni této smlouvy nebo při plnění zákonem
stanovených povinnosti. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
oficiálnlch stránkách Pardubického kraje

6. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 8. 4. 2019 usnesením
e, R/1841/19.
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