
DOHODA O PŘISTOUPENÍ

k Rámcové dohodě na dodávky injekčních stříkaček a jehel, uzavřená dle § 2079 a násl. ve spojení
s úst. § 2085 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Dohoda") mezi smluvními

stranami:
1. Dodavatel:

Název: Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
IČO/DIČ: 25142135/CZ25142135

Sp. Značka zápisu v OR C 53145 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Křenova 438/1, 162 00 Praha 6

Adresa pro doručování: --------------
(pokud se liší od sídla)

Statutární zástupce: Dr. SEBASTIAN CHRISTIAN HEUER

E-mail statutárního sebastian.heuer@bd.com
zástupce:

Kontaktní osoba: jaromír Šreil

Tel. na kontaktní osobu: "420 778 074 079

E-mail kontaktní osoby: jaromir.sreil@bd.com

Banka: BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika
Číslo účtu: 064450-6004930018/6300

2. Dílčí účastník:

Název: Nemocnice následné péče LON Horažďovice, s.r.o.
IČO/DIČ: 26360870/CZ26360870

Sídlo: Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

Ing. Martin Grolmus, předseda rady jednatelů
Statutární zástupce: Mgr. jaroslav ŠÍma, MBA, člen rady jednatelů

E-mail statutárního martin .grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz
zástupce:

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Petržilková

Tel. na kontaktní osobu: 376 334 205

E-mail kontaktní osoby: anna.petrzilkova@horazdovice.nemocnicepk.cz

Banka: Komerční ban ka, a.s.
Číslo účtu: 115-5797740227/0100

(dále společně také ,,smluvní strany")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., se sídlem Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO: 29107245 jako
centrální zadavatel, uzavřel dne 21. 12. 2020 Rámcovou dohodu (dále jen ,,Dohoda") na dodávky
stříkaček injekčnich dvoudílných pro zdravotnická zařízení Plzeňského kraje. Zdravotnické zařízení
pk jako Dílčí účastník a dodavatel se jako smluvní strany, dohodly na uzavření této Dohody o
přistoupení (dále jen ,,Dohoda").



Tato Dohoda se uzavírá na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem
,,Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského kraje" Část 1 - Stříkačky injekční
dvoudílné.

Na základě této Dohody přistoupí dílčí účastník k Rámcové dohodě, čÍmž nabude práv a povinností
vyplývajících z této Rámcové dohody.

Uzavřením této Dohody vstupuje dílčí účastník do závazkových vztahů vyplývajících z Rámcové
dohody uzavřené dne 21. 12. 2020 a to v rozsahu, který Centrální zadavatel stanovil v předmětné
Rámcové dohodě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se dodává, že vyúčtování za poskytnuté dodávky a služby s tím
spojené na základě této Dohody uzavřené mezi Dílčím účastníkem a Dodavatelem budou vystavena
na adresu Dílčího účastníka, který se je tímto zavazuje uhradit.

IV.
Dílčí účastník podpisem této Dohody potvrzuje, že se seznámil se zněním a všemi podmínkami
Rámcové dohody, která je uveřejněna v registru smluv, včetně jejích příloh, bez výhrad s nimi souhlasí
a za podmínek uvedených v této Dohodě přistupuje k Rámcové dohodě.
Doba plnění, cena za dodávky, práva a povinnosti a smluvní sankce se řídí ustanoveními Rámcové
dohody a zadávacích podmínek uvedené veřejné zakázky.
Dílčí zadavatel není povinen odebírat určité množství dodávek.

V.
Nedohodnou-li se Dodavatel a Dílčí účastník písemně jinak, smluvní vztah mezi smluvními stranami se
ruší ke dni, ke kterému skončí platnost Rámcové dohody. Dodavatel a Dílčí účastník jsou oprávněni
vypovědět tuto Dohodu, pokud druhá smluvní strana opakovaně porušila povinnosti sjednané
v Dohodě nebo v Rámcové dohodě. výpověď v délce 1 měsíce počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po výpovědi.

VI.
Dodavatel souhlasí s přistoupením Dílčího účastníka k Rámcové dohodě za výše uvedených
podmínek.

VII.
Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv MV.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými zaručenými elektronickými podpisy
osob oprávněných jednat za zúčastněné strany.

VIII.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

1. Technická specifikace včetně ocenění '

l Technická specifikace včetně oceněni - dodavatelem v nabídce na předmětnou část VZ doplněná příslušná

Příloha č. 1 zadávací dokumentace



2. Katalog předmětů plnění '

V Praze V Horažďovicích

Za Dodavatele: Za Dílčího účastníka:

=Á'"Á

Ing. Mgr. Tomáš Látal Ing. Martin Grolmus
zmocněnec na základě plné moci předseda rady jednatelů
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Nemocnice následné péče LON Horažďovice, s.r.o.

Mgr. jaroslav ŠÍma, MBA
člen rady jednatelů

Nemocnice následné péče LON Horažďovice, s.r.o.

' Dodavatelem v nabídce na předmětnou část vz předložený zpracovaný Katalog předmětů plněni v dané části
VZ


