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Dohoda o pfistoupení
k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 021383 uzavřená dle § 1746 odst.

2 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen .Dohoda")

mezi:

Poskytovatelem:
Vodafone Czech Republic a.s.,
se sídlem náměstíJunkových 2, 155 00 Praha 5
IČ: 25788001, DIČ: CZ25788001
bankovní spojení: Československá obchodní
banka, a. s., č.účtu: 221217/5400
spol. zapsaná v OR vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka B.6064

a

Dalším účastníkem:
Domov sociálních služeb Liblín, p.o.
se sídlem Liblín 1, 33141 Kralovíce
IČ: 48379794 DIČ: CZ 48379794
bankovní spojení: KB Rokycany
č. účtu: 12 031-381/0100

(dále společně také .smluvní strany")

Preambule

Vzhledem ktomu, že Další Účastník a Centrální nákup, příspěvková organizace, se sídlem Vejprnická
663/56, 318 00 Plzeň, IČ: 72046635 (dále jen ,,Účastník") spolu uzavřeli smlouvu
o centralizovaném zadávání veřejných zakázek podle § 3 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách, a mají zájem na tom, aby Dalšímu účastníkoví byly poskytovány služby, příp. zboží za
podmínek Rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 021383 uzavřené
dne 13. 2. 2017 mezi Poskytovatelem a Účastníkem (dále jen ,,Smlouva"), dohodly se smluvní strany na
uzavření této Dohody o přístoupení (dále jen ,,Dohoda").

Tato Dohoda se uzavírá na základě výsledků nadlimítrí veřejné zakázky na služby pod názvem ,,Mobilní
telefonie Plzeňského kraje 2017 - 2019", ev. č. VZ 638563.

1.

Na základě této Dohody přistoupí Další účastník ke Smlouvě, čímž nabude práv a povinností vyplývajících
ze Smlouvy s výjímkou práv a povinností, jež se týkají přímo Účastníka nebo které vyplývají z díÍčích dohod
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uzavřených mezi Poskytovatelem a jinýmí dílčími úč:astníky Plzeriského kraje.

Il.

Další účastník uzavřerím této Dohody získává oprávnění čerpat služby a zboží od Poskytovatele za
stejných podmínek, které byly sjednányve Smlouvě.

Pro vyloučerí jakýchkotív pochybností se dodává, že vyúčtovárí za služby poskytnuté na základě této
Dohody uzavřené mezí Dalším účastníkem a Poskytovatelem budou vystavena na adresu Dalšího
účastníka, který se je tímto zavazuje uhradit.

Ill.

Účastník ve Smlouvě a zadávacích podmíínkách výše uvedené veřejné zakázky potvrdil, že souhlasí
s přistouperím Dalšího účastníka ke Smlouvě.

IV.

Další účastník podpisem této Dohody potvizuje, že se seznámil se zněním a všemi podmínkami Smlouvy,která ie uveřeiněna v registru smluv a na profilu zadavatele (Účastníka) v elektronickém nástroji E-ZAK na
URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/coi7tra«,t display 5404.html, včetně aktuálně platného Ceníku
Vodafone OneNet, který je kdispozici na www,vodafone,cz, Obchodními podmínkami OneNet a
Všeobecnými podmínkami pro poskytování elektronických komunikací sítě Vodafone, ostahími
přílohami Smlouvy, bez výhrad s nimi souhlasí a za podmínek uvedených v této Dohodě přistupuje ke
Smlouvě.

Vzájmu vyloučerí jakýchkoliv pochybností, pokud bude Další účastrík čerpat služby za podmínekuvedených ve Smlouvě i po uzavřerí jakéhokoliv dodatku uzavřeného mezí Poskytovatelem a Účastníkem,
tak se má za to, že se s tÍmto dodatkem Další účastrík seznámil, a že s ním bez výhrad souhlasí.

V.

Nedohodnou-Ii se Poskytovatel a Další účastník písemně jinak, smluvní vztah mezí Dalším účastníkem
a Poskytovatelem se ruší ke dni, ke kterému Smlouva zanikla. Poskytovatel a Další účastník jsou
oprávněni vypovědět tuto Dohodu, pokud druhá smluvní strana opakovaně porušíla povinnosti sjednané
vDohodě nebo ve Smlouvě. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet pníním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvrí straně.

Vl.

Poskytovatel souhlasí s přístoupením Dalšího účastníka ke smlouvě za výše uvedených podmínek.
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Vll.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účínnosti dnem jejího podpísu poslední ze smluvních stran.

Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

Za Poskytovatele:

Vodafone Czech Republíc a.s

Místo, datum t[ P#ňlE 24. 2 . 2ú?a7;'

Za Dalšího účastníka:

Místo, datum V Líblíně dne 16.2.2017
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