
Dohoda o přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání

Nemocnice Středočeského kraje a.s.
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
IČO: 07992106
Zastoupená: JUDr. Alicí Opočenskou, MPA, statutární ředitelkou
č.ú.: 115-6764710237/0100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
(dále jen ”Centrální zadavatel”)
na straně jedné

a
Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy
IČO: 44685173
Zastoupená: Ing. Klárou Mošnovou, ředitelkou příspěvkové organizace
č.ú.: 382469399/0800
Bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „Přistupující pověřující zadavatel“)
na straně druhé

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Centrální zadavatel  uzavřel  dne 29. 5. 2020 smlouvu o centralizovaném zadávání
vedenou  v evidenci  Centrálního  zadavatele  pod  č.  000162020  s Pověřujícími
zadavateli (dále jen „Smlouva“). Kopie Smlouvy tvoří přílohu č. 1 k této Dohodě.

2. Přistupující pověřující zadavatel má zájem stát se stranou Smlouvy a proto se strany
této Dohody v souladu s čl. VI. Smlouvy dohodly na tom, že uzavřou tuto dohodu.

Čl. II.
Předmět dohody

1. Na základě této dohody se Přistupující pověřující zadavatel stává stranou Smlouvy
na straně Pověřujících zadavatelů jak je specifikuje Smlouva.

2. Přistupující pověřující zadavatel prohlašuje, že podpisem této dohody stvrzuje, že je
beze zbytku vázán právy a povinnostmi, kterými jsou vázáni Pověřující zadavatelé dle
Smlouvy.

3. Centrální  zadavatel  prohlašuje,  že  podpisem  této  dohody  je  vůči  Přistupujícímu
pověřujícímu zadavateli vázán stejnými právy a povinnostmi dle Smlouvy jako vůči
Pověřujícím žadatelům, jak je specifikuje Smlouva.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu stranami dohody a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Centrální zadavatel.



2. Tato  dohoda  může  být  měněna  nebo  doplňována  pouze  písemnými  dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci stran této dohody. 

3. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním
souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Praze dne ………………..                             V Jílovém u Prahy dne 9.6.2020

      …………………………………..                                  …………………………………
             Centrální zadavatel          Přistupující pověřující zadavatel       
Nemocnice Středočeského kraje a.s.                     Jílové u Prahy, poskytovatel 

sociálních služeb
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