
IO smlouvy: 

Smlouva o centralizovaném zadávání 

uzavřená v souladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »ZZVZ«)

mezi následujícími stranami: 

Název: Národní technická knihovna 

sídlo: Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 61387142 

zastoupený: Ing. Martinem Svobodou, ředitelem 

(dále jen »centrální zadavatel«) 

a 

Název: 

sídlo: 

IČ: 

jiné údaje·: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

60076658 

zastoupený: doc. Tomášem Machulou, Ph.O., Th.D., rektorem 

(dále jen »pověřující zadavatel«) 

(pověřující zadavatel a centrální zadavatel společně dále jako »smluvní strany«) 

I. 

Předmět a účel smlouvy 
1. Pfedmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujícího

zadavatele ve smyslu ustanoveni§ 9 odst. 4 ZZVZ, a to v souvislosti s centralizovaným zadáním
veřejných zakázek na služby, jejichž předmětem bude pořízení elektronických informačních zdrojů
(dále jen »EIZ«), a to na základě smluv v délce trvání do 31. 12. 2020 s opcí do 31. 12. 2022, které
centrální zadavatel hodlá uzavřít vždy s jedním dodavatelem, který podá v příslušném řízení o veřejnou
zakázku nejvhodnější nabídku (dále jen »veřejné zakázky«), přičemž následně přenechá plnění nebo
jeho část pověřujícímu zadavateli za cenu nikoliv vyšší, než za kterou centrální zadavatel plnění pořídil.

• Pokud je subjekt zapsán v Obchodním či jiném rejstrfku je treba doplnit v souladu s § 435 Občanského zákoníku uvést též údaj
o tomto zápisu. 
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Výčet EIZ, pro které smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o centralizovaném zadávání, je uveden 
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s centralizovaným
zadáváním veřejných zakázek, které ve smyslu ustanovení§ 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ provede centrální
zadavatel tak, že bezúplatně provede příslušné zadávací řízení, v němž pro pověřujícího zadavatele
pořídí na svůj účet výše specifikované služby a tyto služby bude následně úplatně přenechávat
pověřujícímu zadavateli.

li. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Smluvni strany se dohodly, že centrální zadavatel provede centralizované zadávání veřejných zakázek,

spočívajících v tom, že provede zadávací řízení pro každou veřejnou zakázku, v němž pro pověřujícího
zadavatele pořídí služby dle ust. § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Za tímto účelem pověřující zadavatel
pověřuje centrálního zadavatele k výkonu zadavatelských činností v rámci zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly a centrální zadavatel se tímto zavazuje, že veškerá práva a povinnosti
souvisící s prováděním zadávacích řízení v rámci všech veřejných zakázek, bude vykonávat
v maximálním možném rozsahu centrální zadavatel.

3. Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel je oprávněn vystupovat za pověřujícího zadavatele
navenek vůči třetím osobám.

4. Centrální zadavatel odpovídá za zákonný průběh každého zadávacího řízení dle ZZVZ, nese veškeré
náklady spojené s realizací těchto zadávacích řízení a veškeré náklady nebo sankce vzniklé případným
porušením ZZVZ či dalších relevantních právních předpisů. Toto neplatí, pokud došlo k porušení
zákona jednáním či opomenutím pověřujícího zadavatele. Jakékoli další náklady spojené s poskytnutím
informací a jakékoli součinnosti pověřujícím zadavatelem centrálnímu zadavateli na základě této
smlouvy nese pověřující zadavatel.

5. V případě, že na základě zavinění pověřujícího zadavatele dojde ke zmaření či zrušení některého
zadávacího řízení (např. pověřující zadavatel zruší v době realizace jednacího řízení svou poptávku
EIZ uvedených v příloze č. 1 ), je centrální zadavatel oprávněn požadovat na pověřujícím zadavateli
uhrazeni veškerých nákladů a škody, které centrálnímu zadavateli nebo ostatním pověřujícím
zadavatelům vznikly při realizaci zadávacího řízení nebo v souvislosti s ním.

6. Pověřující zadavatel je povinen informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech
majících vliv na možný průběh jednotlivých zadávacích řízení a jejich zákonnost. Pověřující zadavatel
je povinen poskytovat centrálnímu zadavateli v přiměřené lhůtě stanovené centrálním zadavatelem
veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména pokud jde o výměnu relevantních dokumentů,
podávání vysvětlení či písemných stanovisek, tak aby mohl dostát povinnostem vyplývajícím ze ZZVZ.
Zejména je pověřující zadavatel povinen ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit centrálnímu
zadavateli veškeré skutečnosti nutné k poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ.

7. Pro zajištění svých povinností je centrální zadavatel oprávněn spolupracovat s externím odborným
konzultantem.

8. Centrální zadavatel pořídí plnění a v souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ je přenechá pověřujícímu
zadavateli za cenu nikoliv vyšší, nežli bude pořízeno. Pověřující zadavatel se zavazuje respektovat
podmínky uvedené ve smlouvách uzavřených mezi centrálním zadavatelem a dodavateli.

9. Pověřující zadavatel se zavazuje v rámci veřejných zakázek s centrálním zadavatelem uzavřít do
30 dnů od doručení výzvy centrálního zadavatele smlouvu, kterou mu centrální zadavatel přenechá
určený počet licencí, resp. podlicencí k EIZ jež budou získány v rámci konkrétního zadávacího řízení,
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které povede centrální zadavatel s dodavateli EIZ. Počet licencí resp. podlicencí a seznam EIZ je co 
do specifikace a množství uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy 
(dále jen »předmět plnění«). Pověřující zadavatel se zavazuje po uzavřeni smlouvy dle věty první 
tohoto článku odebrat a uhradit předmět plnění, a to v případě citačních databází (Web of Science, 
Scopus) ve výši 30 % ceny, u ostatních EIZ max. do výše 50 % ceny, která byla dohodnuta s dodavateli 
v rámci jednotlivých zadávacích řízení. Výše uvedených podpor se vztahuje na období 2018-2020. 
Předpokladem výše uvedených podpor je stabilita kurzu české koruny a DPH, resp. směnný kurz české 
koruny vůči zahraničním měnám ke dni podpisu smlouvy s dodavateli či DPH v době účinnost smluv 
s dodavateli nesmí jednotlivě vzrůst o více než 1 O %. 

1 O. Centrální zadavatel není povinen pověřujícímu zadavateli poskytnout všechny dílčí položky plnění 
{jednotlivá EIZ) uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, zejména tehdy, pokud se jednotlivá dílčí plněni 
předmětu plnění uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy nepodaří centrálnímu zadavateli získat 
v jednotlivých zadávacích řízeních. V takovém případě je pověřující zadavatel povinen bezezbytku 
postupovat dle odst. 9 tohoto článku, zejména uzavřít smlouvu s centrálním zadavatelem, byť by 
předmět plnění nebyl úplný, tedy v případě, pokud centrální zadavatel pověřujícímu zadavateli společně 
s výzvou dle odst. 9 tohoto článku oznámí, že dochází z jeho strany k redukci dílčích položek předmětu 
plnění. 

11. Veškerá komunikace dle této smlouvy bude adresována kontaktním osobám smluvních stran, kterými
jsou:

Ill. 

za pověřujícího zadavatele:
  Jihočeská univerzita v českých

Budějovicích, Akademická knihovna, Branišovská 31b, 370 05, datová schránka: vu8j9dv

za centrálního zadavatele: 
, Národní technická 

knihovna, CzechELib, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6- Dejvice, česká republika, datová schránka: 
syd69w9. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení zadávacích řízení v rámci všech veřejných
zakázek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Stane-li se jedno nebo více ujednání obsažené v této smlouvě neplatným, zůstávají ostatní ujednání
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní
obsaženy, a to v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

4. Pokud je tato smlouva podepisována elektronickým podpisem a zasílána prostřednictvím datové
schránky, je vyhotovena v jednom originále. Pokud je tato smlouva podepisována fyzicky, pak je
vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, pověřující zadavatel
obdrží dvě (2) vyhotovení a centrální zadavatel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem obou
smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné vůle.
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7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

v Praze 

dne 15.12.2017 

Ing. Martin 

Svoboda 

Digitálně podepsal Ing. 
Martin Svoboda 

Elatum: 2017.12.15 
17:10:16 +01'00' 

Centrální zadavatel 

v českých Budějovicích 

dne 7. 12. 2017 

doc. Tomáš 

Machula, Ph.O., 

Th.D. 

DigMlně podepsal doc. Tomáš 
Mact>ula, Ph.O„ Th.D. 

��; 2017.12.071$:31:43 

Pověřující zadavatel 
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Příloha 1: Výčet EIZ soutěžených ve veřejných zakázkách pro pověřujícího zadavatele a jejich předpokládaná cena 
Pověřující zadavatel: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Uvedena je předpokládaná celková cena v původní měně bez DPH pro pověřujícího zadavatele. Podpora bude vztažena na výslednou cenu v CZK 
s DPH. 
Citační databáze: IO 77 (Scopus) a IO 87 ť,Neb of Science) 

Prázdná buňka (označená znakem ,,-") ve sloupcích 2018 a/nebo 2019 znamená, že pověřující zadavatel má EIZ předplacen nebo ho hradí v rámci 
udržitelnosti. 

Pouze na období 2018-2020 budou sjednány: časopisecké kolekce Taylor & Francis: IO 81, 82, 177, 192 a IO 90 0-Afestlaw Academie Services, 
Westlaw UK Services). 

IO Jméno zdroj& 
zdroje ,,,,.li, 

229 I JSTOR - Art & Sciences I 

49 'literatura Online 

77 IScopus 

223 ATLA religion Database with ATLA 
Serials 

87 Web of Science 

65 i ProQuest Central 

91 jWiley Online Library joumals - Full 
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! JSTOR - Art & Sciences li

BioOne 1, Bio0ne2

JSTOR - Art & Sciences IV 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investičnl fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělévánl 

-

Vydavatel 
�!.! 

JSTOR 

ProQuest 

Elsevier 

ATLA 

Clarivate 
Analytics 
ProQuest 

Wiley 

JSTOR 

BioOne 

JSTOR 
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Zaěiltek Měna cenové 
llcence nabldky 

2019 USD 

2019 I GBP 

2018 I EUR 

2018 I USD 

2018 USD 

2020 
I 

USD 

2018 EUR 

I 2019 . 
USD 

I 

2020 USD 

2019 I USD 

: 2018 2019 2020 2021 2022 

I - 2 009 
I 

2 069 2 131 2 195 
I 

I I I I 
- 6 676 7 010 7 360 7 728 

I 

I 37 406 39 650 42 029 44 551 47 224 

I 4 660 5 056 5486 5 952 I 6 458 

l 37 383 39 252 ' 41 215 I 43 276 45 440 

I - - 19 774 20 762 21 800 

28 936 30 383 31 902 33 497 35 172 

- 837 863 888 915 

- - 7028 7 379 7 748 

- 1 473 1 517 1 563 1 609 

iiii 

= 
;a 

-

-

-

= 
= 

-

iii 
!!!!! 
-

!!!!!!!! 

iiiii 

1/2 



�· 

1 Academie Search Complete (EBSCO) 

79 Springerlínk joumals (Lecture Notes in 
Mathematics, Computer Science Library 
e-books)

75 I ScienceDirect Freedom Collection 

60 Oxford Joumals Online STM Collection 
---
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturlmí a investiáif fondy 
Operační program \/ý'Zkum, vývoj a vzdělévánf 

tEBSCO 

I Springer 

Elsevier 

OUP 

JSTOR 
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I 2020 I USD 
I 

2018 I EUR 

I 
'

2018 
I EUR 

I 2018 GBP 

2019 USD 

I
- -

! 
4 749 5 010 

68 117 71 864 I 
I I 

! 
17 915 19 169 

i 
I 

-
I

1 540 

19 833 20 775 

5 285 

I
5 576 

75 816 I 81 502 

20 510 I 21 946 

1 586 I 1 634 

I 21 762 

r 5 882 

87 615 

23 482 
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