
 

 

Číslo dodatku objednatele: 2318/0017/21 

 

 

Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě 

Materiál na výzkum 
uzavřené dle ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění 

1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 
IČ: 68081707 
DIČ: CZ68081707 
zastoupená: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. 

 
a 
Dodavatel 1: 
Explorea s.r.o. 
se sídlem: Pod višňovkou 1662/21, Krč, 140 00 Praha 4 
IČ: 27599876 
DIČ: CZ27599876 
zastoupený: Radimem Bobkem, jednatelem 
kontaktní osoba: **************, e-mail: *****, tel.: **************** 
bankovní spojení: ********************************************************************* 
 
a 
Dodavatel 2: 
BioTech a.s. 
se sídlem: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10 
IČ: 25664018 
DIČ: CZ25664018 
zastoupený: RNDr. Petrem Kvapilem, člen správní rady 
kontaktní osoba: *************, e-mail: *****, tel.: ************ 
bankovní spojení: ***************************** 
 
a 
Dodavatel 3: 
Merck Life Science spol. s r.o. (původně SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.) 
se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 
IČ: 45794171 
DIČ: CZ45794171 
zastoupený: Ing. Markéta Kmentová, prokura 
kontaktní osoba: ************** 
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e-mail: *****************************, tel.: ********************************  
bankovní spojení: **************************** 
 

(dále jednotlivě každý Dodavatel jen jako „Dodavatel“ a všichni společně jen jako 
„Dodavatelé“)  
 

(dále Objednatel a Dodavatelé dále jen jako „Smluvní strany“ a Objednatel a jednotliví 
Dodavatelé dále jen jako „Účastníci dohody“) 

 

2 UVODNÍ PROHLÁŠENÍ 

2.1 Objednatel jako řešitel projektu s názvem „SYMBIT“ (Strukturní gymnastika nukleových 
kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora 
integrovaného výzkumného týmu; reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) 
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 2014 – 2020, a 
Dodavatelé jako vybraní Dodavatelé v rámci zadávacího řízení s názvem „Materiál na 
výzkum, Rámcová dohoda“, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, uzavřeli dne 30. 10. 2018 Rámcovou dohodu pro nákup Materiálu na výzkum 
(dále jen „Rámcová smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018, dodatku č. 2 ze dne 
3. 1. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 12. 11. 2019, jejímž účelem je zabezpečení nezbytného 
spotřebního materiálu na výzkum pořizovaného v rámci výše uvedeného projektu. 

2.2 Dne 1. 7. 2021 došlo k restrukturalizaci obchodních aktivit Dodavatele 3, do něhož byla 
převodem části závodu sloučena obchodní činnost společnosti Merck spol. s r.o., se sídlem Na 
Hřebenech II 1718/10 Praha 4, 140 00 Česká republika, IČO: 18626971. Současně byla na základě 
výše uvedené restrukturalizace změněna obchodní firma Dodavatele 3. Z důvodu výše 
uvedené změny identifikačních údajů Dodavatele 3 se Smluvní strany dohodly na uzavření 
tohoto Dodatku k Rámcové smlouvě v následujícím znění. 

 

3 PŘEDMĚT DODATKU  

3.1 Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením čl. 11 Rámcové dohody v plném rozsahu 
nahrazují identifikační údaje Dodavatele 3 v čl. 1 Rámcové smlouvy následujícím zněním 
vyznačeném kurzívou: 
 
Merck Life Science spol. s r.o.  
se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 
IČ: 45794171 
DIČ: CZ45794171 
zastoupený: Ing. Markéta Kmentová, prokura 
kontaktní osoba: ********** 
e-mail: *********************, tel.: ************************** 
bankovní spojení: *********************** 

3.2 Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením čl. 11 Rámcové dohody v plném rozsahu 
nahrazují kontaktní údaje Dodavatele 3 uvedené v čl. 10.1 Rámcové smlouvy následujícím 
zněním vyznačeném kurzívou: 
 
 
Dodavatel 3: 
Adresa: Merck Life Science spol. s r.o.  
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Kontaktní osoba: *************** 
Telefon: **************** 
E-mail: ***************** 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Ve zbytku zůstává Rámcová smlouva beze změn. 

4.2 Tento Dodatek je uzavírán v elektronické nebo listinné podobě. V případě jeho uzavření 
v listinné podobě je Dodatek vyhotoven v 5 originálech. Každý Dodavatel obdrží jedno 
vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.  

 

 
V Brně dne…………. V Praze dne…………. 

 
 

 
……………………………………… 

 
 
 

                   ……………………………………… 
                    Objednatel 
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.  
                    ředitelka 

Dodavatel 1 
Radim Bobek 

          jednatel 

 

 
 V Praze dne…………. 

 

 
 
 

                   ……………………………………… 

 

Dodavatel 2 
RNDr. Petr Kvapil 

                            člen správní rady 

 
 

 
 V Praze dne…………. 

 

 
 
 

                   ……………………………………… 
Dodavatel 3 

Ing. Markéta Kmentová, Ph.D. 
                                    prokurista 
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