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Rámcová dohoda na provádění znalecké činnosti 

Číslo 2017/134 NAKIT 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen na základě pověření: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

č.ú. 

dále jako „Objednatel" 

Ing. Ivan Janoušek 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

zapsán v Evidenci znalců a 

bankovní spojení: 

Č.Ú. 

a 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

04767543 

CZ04767543 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322  

 

Mezi Ploty 309, 277 15 Tišice 

75970724 

CZ491221010 

 

 

dále jednotlivě jen jako „Poskytovatel" 

Objednatel a Poskytovatel budou označováni jednotlivě jako „Smluvní strana", a společně jako 

,,Smluvní strany", 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") tuto Rámcovou dohodu na provádění 

znalecké činnosti (dále jen „Smlouva"). 
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14.6 Tato Smlouva muze být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky 

ke Smlouvě podepsanými Objednatelem a Poskytovatelem. Podstatná změna textu této 

Smlouvy nebo změna, která by nebyla připuštěna zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, je vyloučena. 

14.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 

s touto Smlouvou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud není prokázán 

jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta 

uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 

nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 Občanského zákoníku. 

14.8 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným 

či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost 

či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo 

z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. 

V takovém případě se Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit 

novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této 

Smlouvy, jež má být nahrazeno. 

14.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován 

za prvopis. Objednatel a Poskytovatel obdrží každý po dvou stejnopisech této Smlouvy. 

14.10 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující: 

Kontaktní osoba Objednatele: 

Kontaktní osoba Poskytovatele: 

14.11 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 - Cena 
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NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu 

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné 

a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. 

Objednatel: Poskytovatel: 

V Praze dne: 
11. 

:' 'l ""'�7 

,J,J / J,1 
v Praze dne: Z G �- ú 1r 

 

Národní agentura pro ko uni acm 
a informační technologi , s. 

V Praze dne: 

 

Národní agentura pro komunikační a 
informační technologie, s. p. 

  

Znalec v oboru ICT a Ekonomika 
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