
Rámcová dohoda na provádění znalecké činnosti 

Číslo 2017/136 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" 

a 

Grant Thornton Valuations, a. s. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupena: 

zapsána v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

04767543 

CZ04767543 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322

Jindřišská 16/937, 11 O 00, Praha 1 

63079798 

CZ63079798 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 3223 

 

dále jednotlivě jen jako „Poskytovatel" 

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

,,Smluvní strany", 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 17 46 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"). 

Preambule 

Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rámcová dohoda 

na provádění znalecké činnosti" (dále jen „Zadávací řízení") na uzavření této Smlouvy. Smlouva 

je uzavřena s Poskytovatelem na základě výsledku Zadávacího řízení. Objednatel tímto ve smyslu 

ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy 

s dodatkem nebo odchylkou. 

























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. 

14.1 O Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující: 

Kontaktní osoba Objednatele: 

Kontaktní osoba Poskytovatele: 

Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 - Cena 



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: 

V Praze dne: 
1 '.. 

Národní agentura pro komunikační 

a informační technologie, s. p. 

V Praze dne: 

Ing. Antonín Chlum na základě pověření 

Ředitel sekce ekonomika a provoz 

Národní agentura pro komunikační 

a informační technologie, s. p. 

Poskytovatel: 

V Praze dne: 3,(. '7-. 7D-f'1

Grant Thornton Valuations, a. s. 

Grant Thornton Valuations, a .s. 

Jindřišská 16,110 00 Praha 1 
IČ: 63079798, DIČ: CZ63079798 

{) Grant Thornton I An lnstlnct forgrowth 




