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Rámcová dohoda s více uchazeči pro účely obnovení
soutěže mezi jejími účastníky a budoucí smlouva

kupní
uzavřená v souladu s ust. § 1785 a souv. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a ust. Ei 131 a souv.

zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
Interní ev.č. VZ17001

NADL?MITNÍVEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VÍCE UCHAZEČI

uzavřená meZi:

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze,
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 12800 Praha 2

Zastoupená: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:[
IČ: 00023736

DIČ: CZOOO23736

Bankovní spojení:
Číslo účtu: [

čNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
l

1

(dále jen ,,Zadavatel" nebo ,,budoucí kupující")

A

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

EXBIO Praha, a.s.
Nad Safinou Il 341, 252 50 Vestec
Vladimír Viklický, předseda představenstva
Ing. Miloslav Suchánek, Ph.D., člen představenstva
25548611

CZ699003063

Fio banka, a.s., Praha 1, Česká republika
[ l

(dále jen ,,LJčastmk 1" nebo ,,budoucí prodávající 1")

A

Název:

Sídlo:

Zastoupená:
Ič0:
Dlč:

BankovnÍ spojenÍ:
Číslo účtu:

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Radiová 1122/1, 102 27 Praha - Hostivař
Ing. Václav Mádr, jednatel
28233492

CZ28233492

Deutsche Bank

[ ]

(dále jen ,,Účastník 2" ,,budoucí prodávající 2"))

A
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r!ÚHK,T NADLIMITNÍVEREJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VÍCE UCHAZEČI

Název:

Sídlo:

Zastoupená:
IčO:
Dlč:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Bio-Port Europe s.r.o.
U Rybníka 98, 267 28 Svinaře
Petr Kamen, jednatel
24690937

CZ24690937

ČSOB a.s.

[ ]

(dále jen ,,Účastník 3" ,,budoucí prodávající 3"))

A

Název:

Sídlo:

Zastoupená:
ičo:
Dlč:

BankovnÍ spojení:
číslo účtu:

I.T.A.-Intertact s.r.o.

Revolučm 1542/24, 110 00 Praha 1
InB. Michal Němec, jednatel
65408781

CZ65408781

Komerční banka a.s.

[ ]

(dále jen ,,Účastník n" ,,budoucí prodávající 4"))

A

NáZev:

Sídlo:

Zastoupená:
Ič0:
Dlč:

Bankovrí spojení:

I.T.A. spol. s r.o.
Slovenská 26, 04001 Košice, Slovensko
RNDr. Jozef Kmec, konatel"
36591246 (Slovensko)
SK2021977936

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

(dále jen ,,Účastmk 5" ,,budoucí prodávající 5"))

A

Název:

Sídlo:

Zastoupená:
Ič0:

Dlč:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Křenova 438/1, 162 00 Praha 6
Ing. Dana Zieglerová, jednatelka
25142135

CZ25142135

CITIBANK

[ ]
(dále jen ,,Účastník 6" ,,budoucí prodávající 6?))

(dále společně jen ,,účastník" nebo ,,budoucí prodávající") 1 nebo 3-5, 7, a
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:7tlHK,T
společně téz ,,smluvní strany" uzavírají níz.e uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním a smyslem

zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, a ust. § 131 a souv. zákona č. 134/2016 sb., o zadávacích
řízeních, tuto:

NADLIM?TNÍVEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VíCE UCHAZEČI

Rámcovou dohodu s více dodavateli pro účely obnovení soutěže mezi
dodavateli a budoucí smlouvu kupní

(dále jen jako ,,Smlouva" nebo ,,Dohoda"):

úVODNí USTANOVENí

1. Tato Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení zadavatele realizovaného dle ustanovení § 131
a násl. zákona č. 136/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen jako ,,zzvz"), na
veřejnou zakázku interní ev. č. VZ17001 pod názvem ,,Reagencie pro průtokovou cytometrii".

1. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této rámcové Smlouvy je zajištění dodávek protilátek a reagencií kprůtokové cytometrii
uvedených v dokumentu ,,Sezna m reagencií pro průtokovou cytometrii", který je uvedený v příloze A této
smlouvy (déle Jen ,,protilátka" nebo ,,reagencie"), a to dle aktuálních potřeb zadavatele, dle jeho
konkrétních budoucích objednávek od účastníků této rámcové dohody v blíže neurčeném množství,
v blíže neučených termínech (dále jen ,,zboží") a to na zákiadě výsledků budoucích zadávacích řízení (dále
jen ,,minitendery"), které provede zadavatel dle relevantních ustanovení ZZVZ, zejm. ust. E3 135 ZZVZ,
mezi účastníky této rámcové dohody.

2. Účelem této rámcové dohody je tedy v souladu s § 131 ZZVZ úprava rámcových podmínek týkajících se
dílčích plnění, dodacích podmínek a vzájemných práv a povinností smluvních stran týkajících se veřejných
zakázek na pořízení opakujících se dodávek zboží po dobu její platnosti.

Platnost této rámcové dohody Je 48 měsíců od Jejího podpisu všemi smluvními stranami.3.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je možnost účastníků dohody nabídnout zadavateli zboží dle podmínek
budoucího minitenderu, poté, co je v přiměřené Ihůtě v rámci minitenderu vyzve k podání nabídek na
zboží.

2. Specifikace zboží co do druhu je uvedena v dokumentu ,,Seznam reagencií pro průtokovou cytometrií"
který je součástí přílohy A této Smlouvy.

3. Specifikace zboží co do množství a množství konkrétního druhu bude stanovena zadavatelem
v podmínkách konkrétního minitenderu.

4. Podmínky výběru nejvhodnější natídky minitenderu, zejména co do hodnotících kritérií, jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci na uzavření rámcové dohody s více účastníky s obnovením soutěže, která tvoří
přílohu A této smlouvy.

/'
.li.

iL/
í,+

la {

5. Vlastnosti, pozadavky na jakost a kvalitu zboží, termíny dodání a další požadavky zadavatele jsou
stanoveny v zadávací dokumentaci na uzavření rámcové dohody s více účastníky s obnovením soutěže,
která tvoří přílohu A této zadávací dokumentace, a budou totožné s vlastnostmi, požadavky na jakost a
kvalitu zboží, termíny dodání a dalšími požadavky minitenderů.
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r!ÚHKT
6. Na ves:keré dodávky zboží, které budou realízovány na základě této rámcové Smlouvy, se budou

vztahovat práva a povinnosti smluvrích stran vymezené v této rámcové Smlouvě, které se tak stanou
nedílnou součástí jednotlivých smluvních vztahů vzniklých na základě uzavřených dílčích kupních smluv.

7. Svybraným dodavatelem minitenderu uzavře zadavatel za postupu dle ZZVZ dílčí kupní smlouvu na
dodávku zboží za následujících podmínek:

a) Vybraný dodavatel (tj. budoucí prodávající) převede vlastnické právo ke zbož5 a zavazuje
zadavatele - budoucího kupujícího zaplatit za to budoucímu prodávajícímu kupní cenu určenou
nabídkou budoucího prodávajícího.

b) Zboží bude mít vlastnosti, požadavky na jakost a kvalitu zbozí, termíny dodání a další požadavky
'?adavatele, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci na uzavření rámcové dohody s více
účastníky s obnovením soutěze, která tvor( přílohu A této zadávací dokumentace a požadavky
této smlouvy.

NADLlMITNíVEREJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VÍCE UCHAZEČI

3. PODMÍNKY MIN?TENDERŮ

1. Písemnou výzvu k podání nabídky do minitendru zašle zadavatel všem účastníkům této rámcové dohody
e-mailem na adresu uvedenou v čl. 10 této Smlouvy. Výzva k podání nabídky do minitendru bude
obsahovat minimálně:

označení a identifikační údaje zadavatele - budoucího kupujícího,
stručný popis předmětu, druhu, množství dílčího poptávaného plnění - zbozí; tabulku dle přílohy
A (dokument ,,Seznam reagencií pro pr'ůtokovou cytometrii") ktéto Smlouvě, ve které bude
vyznačeno poptávané Zboží a jeho vyžadované množství,
Ihůtu a místo pro podání natídky, přičemž Itíůta nebude kratší než 72 hodin od okamžiku odeslání
výzvy zadavatelem,
jméno pověřené osoby zadavatele, místo dodám zboží a čas převzetí zbozí, budou-li se lišit
uvedené údaje od údajů uvedených v zadávací dokumentaci.

Počet minitendrů vyhlašovaných Kupujícím není nijak omezen. Minitendry mohou
probíhat i současně, Minitendr může být vyhlaš«:»ván i jen na některé z položek zboží
dle přííoliy A (dokument ,,Seznam reagencií pro průtokovou cytometrij") této Smlouvy.

2. Účastnící - budoucí prodávajíci, podají nabídky do minitendru ve Ihůtě stanovené kupujícím skrze email
uvedený včl.lO. Prodávající je vždy povinen ve své nabídce nabídnout všechny položky zboží
poptávaného v minitendru, v poptávanérn množství.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění a nepodstatnou změnu zadávacích podmínek minitenderů
oproti zadávacím podmínkám deklarovaným v zadávacím rízení pro uzavření rámcové dohody s více
účastníky rámcové dohody, které tvoří přílohu A této smlouvy.

4. oíi.číxupuísui-ouvú-vÝsi.íocxxiurrírvoísu
1. Na základě výsledků minitendru zašle budoucí kupující vybranému dodavateli - budouďmu

prodávajícímu objednávku na zbozí, které bylo předmětem minitendru. Objednávka bude obsahovat
popis objednávaného zboží, jeho vyžadované množství, a cenu nabídnutou budoucím prodávajícím
v minitendru, jméno pověřené osoby kupujícího a místo dodár'í a čas převzetí zboží budoucím kupujícím.
Prodávajrcí je povínen tuto objednávku písemně potvrdit kupujícímu ne)pozde3i do 24 hodin od doručení.

2. Dílčíkupnísmlouvajeuzavřenaokarnžikempotvrzeníobjednávkybudoucímprodávajícím.

!

,I'21 =?'
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TatÍHKT NADLIMITNÍVEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VÍCE UCHAZEČI

5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMíNKY

1. Kupní cena zboží dodávaného na základě dílčí kupní smlouvy bude stanovena na základě realizovaného
minitendru. Ceny za zboží jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty. K smluvní cene bude přičtena daň
z pFidané hodnoly, dle platného a účinného znění zákona o dani z přidané hodnoty. Cena zboží zahrnuje
veškeré náklady budoucího prodávajícího spojené s realizací dodávky zboží dle této Smlouvy, to je
zejména náklady na dopravu, clo, pojištění, obaly zboží a podobně.

2. Budoucí prodávající je povinen vystavit daňový doklad - fakturu - na základě cen nabídnutých
v minitendru a skutečně provedených dodávek, přičemž celková fakturovaná cena nesmí přesáhnout
základní cenu nabídnutou dodavatelem vrámci minitendru. Každá faktura vystavená budoucím
prodávajícím na základě dílčí kupní smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V záhlaví
faktury bude výrazně uveden název Kupujícího a název předmětného zadávacího řízení a čtslo
minitendru. V případě, ze daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, nebo bude
obsahovat chybné cenové údaje, nebo cenové údaje v rozporu s výsledky minitendru, nebo bude
obsahovat chybné množstevní údaje v rozporu s příslušným potvrzeným dodacím listem je budoucí
kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve Itíůtě do data jeho splatnosti budoucímu prodávajícímu.
Budoucí prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad,
přičemž Ihůta splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu budoucimu kupujícímu.

3. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta smluvními stranami na 30 kalendářních dní ode dne doručení
faktury Kupujícímu. Daříový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této Ihůty
účtovaná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

6. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je budoucí prodávající povinen Zboží dodat budoucímu
kupujícímu ve Ihůtě 7 dnů od objednávky budoucím prodávajícím, a to v čase převzetí stanoveném
v potvrzené objednávce.

2. Budoucí prodávající se zavazuje zboží zabalit a připravit pro přepravu způsobem, který je vhodný a
obvyklý pro takový druh zboží a který zajistí uchování a ochranu zbozí před jeho poškozením.

3. Smluvní strany se dohodly, ze budoucí prodávající je povinen dodat zboží do místa dodání určeného
budoucím kupujícím. Budoucí kupujlcí uvede konkrétní místo dodání zboží v objednávce zboží; nebude-
li místo dodání v objednávce uvedeno, je místem dodání sídlo budoucího kupujícího. Budoucí kupující je
oprávněn místo a čas dodání zboží jednostranně změnit, a to písemným oznámením doručeným
budoucím prodávajícímu elektronicky, nejpozději 24 hodin před dohodnutou dobou dodání zboží, tj. před
časem převzetí uvedeným v příslušné potvrzené objednávce.

4. Každá dílčí dodávka objednaného zboží bude vybavena dodacím listem. V případě, že se dodávka skládá
ze zboží různých šarží, je Prodávající povinen uvádět na dodacím listu (dodacích listech) počty kusů zboží
s každou šarží samostatně.

5. Prodávající se zavazuje dodávat zboží, jehož doba použitelnosti bude v okamžiku dodání činit nejméně 6
měsícu od dodávky. Prodávající můze dodat zboží s kratší dobou použitelnosti jen po předchozím
písemném souhlasu budoucího kupujícího.

6. Dodárím zbozí budoucímu kupujícímu se rozumí doručení na místo určené budoucím kupujícím a
převzetí zboží budoucím kupujícím nebo pověřeným zástupcem kupujícího a potvrzením převzetí zboží
této osoby na kopii dodacího listu, který budoucí kupující obdrží s dodaným zbožím. Při dodání zboží je
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raÚHKT
budoucí prodávající povinen budoucímu kupujícímu předat dodací list a veškerou další dokumentaci
související s dodávkou zboží.

7. Budoucí kupujííj se zavazuje prostřednictvím svého pověřeného zástupce zabezpečit při dodání zboží
převzetí zboží. Kontrolu řádnosti a včasnosti dodávky zboží na základě minitendru, zejména počtu
položek v dodávce a jejich věcnou shodu se zadáním a dodacím listem a prohlídku dodaného zboží
provede budoucí kupující při převzetí zboží.

NADLIMITNíVEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VÍCE UCHAZEČI

7. ZÁRUKA, VADY ZBOží A REKLAMAčNí Řízcní

1. Jakost, úprava balení a značení dodávaného zboží musí odpovídat platným právním předpisům.
2. Odpovědnost za vady zboží, záruka za jeho jakost a právní vady zboží se rrdí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku. Prodávající poskytuje na zboží záruku. Délka záručnídoby zboží se řííJí prohlášením
prodávajícího o záruce, případně dobou použitelnosti vyznačenou na obalu zboží. Záruční doba začíná
běžet dnem, kdy budoucí kupující zboží převzal. Budoucí prodávající se zavazuje dodávat zboží
budoucímu kupujícímu nejpozději 6 měsíců před uplynutím expirační Ihůty stanovené výrobcem (je-li
expirační doba stanovena).

3. Budoucíkupujícínenípovinenkpřevzetízboží,kterévykazujezjevnévady.Odmítnutímpřevzetívadného
zboží se budoucí kupující nedostává do prodlení s plněním této Smlouvy. Zboží nepřevzaté z důvodů
zjevné vady je považováno za zboží nedodané řádně a včas.

4. Pokud při detailní prohlídce dodaného zboží budoucím kupujícím bude zjištěna vada v kvalitě či množství
dodaného zboží, odchylka v počtu položek zboží v dodávce nebo ve věcné shodě položek v dodávce
vzhledem k dílčí objednávce uplatm budoucí kupujííj reklamaci. Zboží, které bude předmětem reklamace,
bude budoucím prodávajícím bez zbytečného odkladu vyměněno za bezvadné zboží v souladu s dílčí
objednávkou. Daňový doklad ohledně reklamované dodávky zboží bude upraven v souladu s reklamací,
nebo pokud již fakturace proběhla, bude neprodleně vystaven opravný prostředek - dobropis nebo
doúčtování.

s. píiohiAšíní PRODAVAJíCíH0

1. Budoucí prodávající prohlašuje, ze zboží odpovídá příslušným technickým, odborným a jinýrn normám a
obecně závazným právním předpisům platným v ČR, přičemž budoucí prodávající tento soulad trvale
kontroluje.

9. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, ze pokud budoucí prodávající nepotvrdí v souladu s čl. 4.1. této Smlouvy dílčí
objednávku do 24 hodin od jejího odeslání budoucím kupujícím, je povinen budoucímu kupujícímu
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti dle čl. 4.1. této
Smlouvy,

2. Smluvní strany se dohodly, ze v případě, ze budoucí prodávající poruší povinnost dodat zboží řádně a
včas, je povinen budoucímu kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé
porušenítéto povínností.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

4. Smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná do 5 dnů ode dne vzniku práva na její zaplacení
bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněného.

/

.4P,'
l
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rďÚHKJ NADLIMITNíVEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VíCE UCHAZEČI

10. DORUčOVANí PíSEMNOSTí

1. Všechna oznámení a sdělení požadovaná a plynoucí ztéto Smlouvy musí být písemná a budou
považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, elektronickou poštou nebo doporučenou
poštou na následující adresy:

Budoucí prodávající 1:

osoba

adresa

tel

e-mail

EXBIO Praha, a.s.

Budoucí prodávající 2:

osoba

adresa

tel

e-mail

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Budoucí prodávající 3:

osoba

adresa

tel

e-mail

Bio-Port Europe s.r.o.

Budoucí prodávající 4:

osoba

adresa

tel

e-mail

I.T.A. - Intertact s.r.o.

1 7001 PO4 @Ramcova? smlou va- 7-sub jek t+i. doc-x 7/.10
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Budoucí prodávající 5:

osoba

adresa

tel

e-mail

I.T.A. spol. s r.o.

NADLIMITNÍVEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVA DOHODA S VíCE UCHAZEčl

Budoucí prodávající 6:

osoba

adresa

tel

e-mail

Becton Dickinson Czechia, s.r.o.

Ústav hematologie a krevní transfúzeBudoucí kupující:

osoba: Jitka Koňáková

adresa:

tel.

e-mail

email pro realizaci minítenderů podle čl.3: minit6ndr(,45kt.cz

Písemnost se považuje za doručenou:

c) vpřípaděosobníhodoručováníokamžikemuvedenýmvpísemnémpotvrzeníadresátaopřevzetí
pÍsemnosti

d) vpřípadě doručení elektronickou poštou okamžikem obdržení automaticky generované
doručenky odesílatelem o tom, ze elektronická zpráva byla doručena

e) vpřípadědoručovánídoporučenoupoštouokamžikemvyznačenýmvpotvrzeníopřevzetízásilky
a v případě pochybností o okamžiku doručení třetím dne po prokazatelném předání k oficiálně
uznávané prepraVě.

i:i. NABYTí víúsnvicx?í-io PRÁVA

1. Budoucí kupující nabude vlastnické právo ke zbo'zí okamžikem dodání zboží v souladu s čl. 6.6. této
Smlouvy.

1700iPO4@Romcovo smlouva-lsíibjektu.docx 8/10
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 atÍHKT NADLIMITNíVEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RÁMCOVÁ DOHODA S VÍCE UCHAZEČI

12. DOBA TRVÁNÍ SMIOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání - 48 měsíců. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

2. Tuto Smlouvu Ize ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez udání
důvodů, zaslanou kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní Ihůtou 3 měsíců, která začne běžet prvním
dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Budoucí kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže budoucí prodávající podstatným
způsobem porušuje povinnosti pro něj ztéto Smlouvy plynoucí, zejména nedodává zboží vsouladu
s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to s účinností vůči tomu budoucímu prodávajícímu.

4. Budoucí prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li budoucí kupující v prodlení se

5. Odstoupení od Smlouvy dle čl. :]y?'a:'3J
zaplacením kupní ceny za dodané zbgííí déli

6' A
?q%{ déle rlel 60

ala.4{ékoSm

pracovních dní.

louvy musí být učiněno písemně a musí být zasláno
druhé smluvní straně na adresu dle čl. all této Smlouvy.

6. l po skončení platnosti nebo účinnosti smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti články 7. Záruka, vady
zboží a reklamační řízení, 13. Ochrana důvěrných informací a 14. Doba trvárí Smlouvy.

13. ZAVĚREčNÁ USTANOVENí

1. Pokud není uvedeno jinak, tuto Smlouvu je možné měnit pouze číslovanými dodatky v písemné Ýormě
podepsanými všemi smluvními stranami. Kontaktní údaje týkající se budoucího prodávajícího míaíže tento
měnit jednostranným písemným prohlášením a sdělením nových kontaktních údajů budoucímu
kupujícímu v rozsahu dle čl. 11. Taková změna Smlouvy je účinná prokazatelným doručením písemného
prohlášení budoucího Prodávajícího dle předchozí věty budoucímu kupujícímu.

2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 sb., občanským zákoníkem, a
subsidiárně též zákonem č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, a budou vykládány a
interpretovány v souladu se zákony české republiky, a veškeré případné spory této Smlouvy se týkající
budou rozhodovány obecnými soudy české republiky.

3. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou
tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují, ze v takovém případě toto
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a
účelem takovém neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu
s platným právem. '

4. V případě, že dojde k interpretačmm různicím mezi touto smlouvou a přílohou A této smlouvy (zadávací
dokumentace), použije se interpretačně přednostně příloha A této smlouvy.

5. Tato Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

6. Smluvní strany prohlašují, ze si Smlouvu přečetly, ;že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, coz stvrzují
níže uvedenými vlastnoručními podpisy (včetně podpisů smluvních stran na CD nosiči).

7. Smluvní strany prohlašují, ze uzavřením této rámcové smlouvy souhlasí suvere3něním smlouvy
zadavatelem v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o registru smluv.

17001PO4@Ramcova?smlouva-7-svbiektu.docx 9/10
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rďÚHKT NADL?MITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
RAMCOVA DOHODA S VíCE UCHAZEčl

14. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha A - ZADÁVAď DOKUM ENTACE a ZADÁVACí PODM íNKY veřejné zakázky na uzavření rámcové
dohody s více uchazečis obnovením soutěže: ,,Reagencie pro průtokovou cytometríi"; nedíínou součást(
Přílohy A smlouvy je CD nosič obsahující přílohy č.1 až č.6 a dokument ,,Seznam reagencií pro prutokovou
cytometrii".

ís. PODPISY SMLUVNíCH STRAN

? ?

Ústav hematologie a krevní tran3fúze .,.,
1 5 -06- 2017

V Praze dne ...................

prof. MUDr. Pet Cetko, ský, ph.o., MBA.

Budoucí kupující
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EXBIO Praha, a.s.

V ................. dne ...........,...

Budoucí prod«5vající 1

Beckman Coulter česká republika s.r.o.

V ................. dne ...............

l

l

l- -- - -

Budoucíprod«'vající3

l

I.T.A.-Intertact s.r.o.

l
l

8udoucí pmdávaící 4

I.T.A. spol. s r.o.

l
l

l

Becton Dickinson Czechia, s.r.o.

l
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