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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program VýzIwm. vývoj a vzdělávání ~ MINISTERSTVO ~KOLSTV(. 

MLÁDEtE '" TCLOV'Í'CHOVY 

RÁMCOVÁ DOHODA 

Smluvní strany: 

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO 
DALŠí VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Weilova 1271/6, 10200 Praha 10 
Se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 
IČO : 00022179 
DIČ: CZ00022179 
Zastoupený: Mgr. Václav Pícl, pověřen řízením 
(dále jen "Objednatel") 

a 

ASTRON print s.r.o. 
Se sídlem: Veselská 699, 19900 Praha 9 
IČO: 26155222 
DIČ: CZ26155222 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 75173 
Zastoupený a jednající:   
Kontaktní osoba :   
(dále jen "Dodavatel č. 1") 

a 

PROFI-TISK GROUP S.r.O. 
Se sídlem: Kyselovská 559/125, 783 01 Olomouc - Slavonín 
IČO: 26868954 
DIČ: CZ 26868954 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 40897 
Zastoupený a jednající:   
Kontaktní osoba:  
(dále jen "Dodavatel č. 2") 

a 

UNNIPRESS spol. s r.o. 
Se sídlem: Svobodova 1431, 511 01 Turnov 
IČO: 47282789 
DIČ: CZ47282789 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl C, vložka 8502 
Zastoupený a jednající

 
(dále jen "Dodavatel č. 3") 

(Dodavatel č . 1, Dodavatel Č. 2 a Dodavatel Č . 3 dále společně též jen jako "Dodavatelé" a jednotlivě 
jako " Dodavatel") 

(Dodavatelé a Objednatel dále také jako "Smluvní strany") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem Č . 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen "Zákon o zadávání veřejných zakázek") a ust. § 1746 odst. 2 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "Občanský zákoník") tuto rámcovou dohodu 
(dále jen "Rámcová dohoda"): 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální. Investičnf fondy 
Operační program Výzkum, vývoj. vzdělávání 

I. 

~ 
MINISTERSTVO /h<OLSTVf, 

!.jLÁDete A Tlhovi"cHOVY 

Úvodní ustanovení 

1. Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem "Zajištění 

tiskařských a souvisejících služeb" (dále jen "Zadávací řízení"). Jednotlivá ujednání Rámcové 
dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a nabídkou 
Dodavatele podanou do Zadávacího řízení. 

2. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost poskytovat 
tiskařské služby a související dodávky zboží, ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude 
zadávat veřejné zakázky na základě Rámcové dohody (společně dále jen "Veřejné zakázky", 
nebo jednotlivě "Veřejná zakázka") podle svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové 
možnosti. 

3. Objednatel bude zadávat Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi Dodavateli. 

II. 
Účel a předmět Rámcové dohody 

1. Účelem Rámcové dohody je zabezpečení poskytování dále specifikovaných tiskařský služeb a 
souvisejících dodávek zboží Objednateli, a to v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou a sjednanými v prováděcích smlouvách na Veřejné zakázky. 

2. Předmětem Rámcové dohody je vymezení rámcových podmínek plnění Veřejných zakázek a 
úprava postupu Objednatele při zadávání Veřejných zakázek, jimiž bude zabezpečováno 
naplňování účelu Rámcové dohody. 

3. Dodavatelé se po dobu účinnosti této Rámcové dohody v případě uzavření prováděcí smlouvy 
zavazují zajišťovat pro Objednatele realizaci jednotlivých tiskařských služeb a dodávek zboží 
podle jednotlivých prováděcích smluv na Veřejné zakázky. Prováděcí smlouvou se rozumí 
smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem v souladu s Rámcovou dohodou a 
postupem podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, na jejímž základě bude Dodavatel plnit 
Veřejnou zakázku (dále jen "Prováděcí smlouva"). 

III. 
Předmět plnění Veřejných zakázek 

1. předmětem plnění Veřejných zakázek bude pruběžné poskytování tiskařských služeb a dodávek 
specifikovaných v příloze č. 1 Rámcové dohody, a to v rozsahu stanoveném Objednatelem pro 
příslušnou Veřejnou zakázku (dále jen "Předmět plněnP'). 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost požadovat na základě této Rámcové dohody též provedení 
tiskařských služeb a dodávek odlišných od těch, které jsou specifikovány v příloze č . 1 této 
Rámcové dohody. Vždy však objednatel muže požadovat provedení pouze těch tiskařských služeb 
a dodávek, které budou svou technickou povahou obdobné jako tiskařské služby a dodávky 
specifikované v příloze Č . 1. K odchýlení od specifikace tiskařských služeb uvedených v příloze Č. 
1 této Rámcové dohody muže dojít zejména (nikoliv však výlučně) v množství nákladu či počtu 
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stran. Dodavatel v takovém případě předloží na základě písemné výzvy Objednatele svou nabídku 
v podobě, která bude odpovídat výzvě Objednatele, přičemž v tomto smyslu přizpusobí též 
nabídkovou cenu. Objednatel však není oprávněn jakkoliv měnit celkovou povahu Předmětu 
plnění dle této Rámcové dohody tak, aby došlo k podstatné změně pOdmínek uvedených v této 
Rámcové dohodě. 

IV. 
Postup pro zadávání Veřejných zakázek 

1. Dodavatelé budou plnit Veřejné zakázky na základě Prováděcích smluv uzavíraných v souladu s 
podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a Zákonem o zadávání veřejných zakázek na 
základě soutěže mezi Dodavateli (dále jen "Minitendr"). 

2. Účelem Minitendru je výběr konkrétního Dodavatele, který poskytne Objednateli předmět plnění 
Veřejné zakázky, a to v rozsahu stanoveném Objednatelem ve výzvě k podání nabídek do 
Minitendru (dále jen "Výzva"). 

3. Minitendr bude zahájen písemnou výzvou Objednatele zaslanou všem Dodavatelum, s výjimkou 
případu podle § 136 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

4. Výzva bude obsahovat alespoň: 
a. Identifikační údaje Objednatele, 
b. název Veřejné zakázky, 
c. odkaz na Rámcovou dohodu, 
d. předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky, 
e. vymezení předmětu plnění Veřejné zakázky a jeho rozsahu v podobě soupisu požadovaných 

tiskařských služeb a/nebo dodávek, 
f . termín zahájení a ukončení plnění Veřejné zakázky, 
g. Ihutu a místo pro podání nabídek do Minitendru, 
h. požadavky na zpusob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky, 
i. podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru, 
j. podpis osoby oprávněné zastupovat Objednatele, datum podpisu . 

5 . Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky bude stanovena jako cena za Objednatelem ve Výzvě 
stanovený předmět plnění Veřejné zakázky a jeho rozsah. při stanovení předpokládané hodnoty 
Veřejné zakázky Objednatel není oprávněn překročit maximální jednotkové ceny stanovené 
v Příloze č . 2 této Rámcové dohody. 

6. Doba plnění Veřejné zakázky bude stanovena ve Výzvě, přičemž platí, že doba plnění musí být 
přiměřená rozsahu Veřejné zakázky. 

7. Lhuta a místo pro podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě, přičemž platí, že 
Ihuta pro podání nabídek do Minitendru musí být přiměřená a musí činit minimálně 5 pracovních 
dní. 

8. Požadavky na zpusob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky budou stanoveny ve Výzvě, 
přičemž platí, že Dodavatel zpracuje cenu plnění v členění podle předlohy, jež bude součástí 
výzvy. 

9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě . 
Jednotlivé číselné údaje je Dodavatel povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná 
místa, nebude-Ii ve Výzvě stanoveno jinak. 

10. Hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle následujících pravidel: 
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a. hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle jejich ekonomické 
výhodnosti, 

b. ekonomická výhodnost nabídek podaných do Minitendru bude hodnocena podle nejnižší 
nabídkové ceny, 

c. jako jediné kritérium hodnocení Objednatel stanoví nabídkovou cenu, přičemž nabídky 
podané do Minitendru budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové 
ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou, 

d. ekonomicky nejvýhodnější nabídkou podanou do Minitendru je nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou, 

e. nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí Dodavatelem nabídnutá cena plnění 
Veřej né zakázky, 

f. pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH. 

ll. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím Ihuty pro podání nabídek do Minitendru změnit 
nebo doplnit podmínky Minitendru a případně prodloužit Ihutu pro podání nabídek do Minitendru, 
pokud to povaha změny nebo doplnění bude vyžadovat, aniž by došlo k podstatné změně 
podmínek uvedených v této Rámcové dohodě a tím i k odchýlení od Zadávací dokumentace . 

12. Nabídka Dodavatele musí být v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě a ve 
Výzvě, v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s obecnými právními 
předpisy, přičemž nabídka do Minitendru bude obsahovat alespoň: 
a. identifikační údaje Dodavatele, 
b. cenu plnění Veřejné zakázky zpracovanou podle požadavku stanovených v Rámcové dohodě 

a ve Výzvě, 
c. další dokumenty a údaje odpovídající požadavkum Objednatele stanoveným ve Výzvě, 
d. podpis osoby oprávněné zastupovat Dodavatele, datum podpisu. 

13. Podmínky nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Minitendru nesmí být pro Objednatele méně 
výhodné, než podmínky nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Zadávacího řízení. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku podanou do Minitendru, v níž bude u některé z 
jednotkových cen uvedena nulová, záporná nebo žádná hodnota, nebude-Ii ve Výzvě stanoveno 
jinak. Nabídka do Minitendru, jež byla vyřazena, nebude hodnocena. 

15. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat objasnění nebo doplnění nabídky podané do Minitendru. 

16. Pokud Dodavatel v nabídce podané do Minitendru nabídne méně výhodné podmínky, než v 
nabídce podané do Zadávacího řízení, nebo podá společnou nabídku do Minitendru s jiným 
Dodavatelem, bude se na takovou nabídku pohlížet jako by nebyla podána. 

17. Objednatel po uplynutí Ihuty pro podání nabídek do Minitendru provede otevírání nabídek 
podaných do Minitendru a následně provede výběr Dodavatele. 

18. Výběr Dodavatele s oduvodněním Objednatel oznámí vhodným zpusobem všem Dodavatelum, 
kteří podali nabídku do Minitendru. 

19. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu s vybraným Dodavatelem. Prováděcí smlouva muže být 
uzavřena vždy pouze s jedním Dodavatelem. 

20 . Vybraný Dodavatel je povinen Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-Ii mu oznámení o výběru 
doručeno do 60 dnu od konce Ihuty pro podání nabídek do Minitendru . Vybraný Dodavatel je 
povinen, bude-Ii mu oznámení o výběru doručeno ve Ihutě podle předchozího odstavce, doručit 
Objednateli do 5 pracovních dnu od doručení oznámení o výběru návrh Prováděcí smlouvy, který 
bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsaný 
osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. 
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21. Pokud vybraný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle odstavce 20 tohoto článku 
Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího 
Dodavatele v pořadí podle výsledku hodnocení v Minitendru. Vyzvaný Dodavatel je povinen 
Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-Ii mu výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dnu 
od konce Ihuty pro podání nabídek do Minitendru. Dodavatel vyzvaný podle předchozí věty je 
povinen, bude-Ii mu výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena ve Ihutě podle předchozí věty, 
doručit Objednateli do 5 pracovních dnu od doručení výzvy k uzavření Prováděcí smlouvy návrh 
Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru 
a který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Pokud vyzvaný Dodavatel 
nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření 
Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledku hodnocení v Minitendru . 
Objednatel muže tento postup použít opakovaně . 

22. Bude-Ii oznámení o výběru, nebo výzva k uzavření Prováděcí smlouvy Dodavateli doručena po 
uplynutí 60 dnu od konce Ihuty pro podání nabídek do Minitendru, není Dodavatel povinen 
prováděcí smlouvu s Objednatelem uzavřít, je k tomu však oprávněn. Pokud bude mít Dodavatel 
o uzavření prováděcí smlouvy zájem, je povinen doručit Objednateli do 5 pracovních dnu od 
doručení oznámení o výběru, nebo výzvy k uzavření Prováděcí smlouvy návrh Prováděcí smlouvy, 
který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude 
podepsaný osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Pokud vybraný, nebo vyzvaný Dodavatel 
nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření 
prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledku hodnocení v Minitendru. 
Objednatel muže tento postup použít opakovaně . 

23 . prováděcí smlouva bude obsahovat alespoň: 
a. identifikační údaje Smluvních stran, 
b. odkaz na Rámcovou dohodu, 
c. název Veřejné zakázky, 
d. vymezení rozsahu předmětu plnění a ceny plnění Veřejné zakázky, 
e. termín zahájení a ukončení plnění Veřejné zakázky, 
f . podpisy osob oprávněných zastupovat Objednatele a Dodavatele, datum podpisu . 

24. Objednatel si vyhrazuje právo Minitendr kdykoliv v jeho pruběhu zrušit a neuzavřít Prováděcí 
smlouvu s žádným Dodavatelem. Objednatel odešle oznámení o zrušení Minitendru s uvedením 
duvodu zrušení Dodavatelum, kterým odeslal výzvu nebo DOdavatelum, kteří do Minitendru 
podali nabídky, a to bez zbytečného odkladu po zrušení Minitendru. Duvodem pro zrušení 
Minitendru muže být některý z duvodu uvedených v § 127 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Zrušením Minitendru není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty z duvodu 
nesplnění povinnosti Dodavatele související s účastí v Minitendru vzniklé před zrušením 
Minitendru. 

v. 
Platební podmínky 

1. Nejvýše přípustné jednotkové ceny za t iskařské služby a dodávky (dále jen "Jednotkové ceny") 
tvoří , v členění podle jednotlivých DOdavatelu, přílohu č . 2 Rámcové dohody, přičemž uvedené 
jednotkové ceny obsahují veškeré náklady Dodavatelu spojené s Předmětem plnění a není možné 
je překročit . Dodavatel je povinen, kdykoli po dobu trvání Rámcové dohody, na žádost 
Objednatele, poskytnout Objednateli Přílohu č . 2 Rámcové dohody v elektronické podobě , a to 
bez zbytečného odkladu po doručení žádosti Objednatele. 

2. Bližší podrobnosti k cenovým a platebním podmínkám budou sjednány v Prováděcích smlouvách. 
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3. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad až po řádném (tj . bezvadném) dodání služeb a 
dodávek, a to bezprostředně, avšak nejpozději do 14 dn~ po realizaci poskytnutých služeb. 
Splatnost daňového dokladu bude stanovena na 30 kalendářních dní! od jejího doručení 
Objednateli. Za datum úhrady se v případě bezhotovostní platby pokládá den odepsání celé 
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Na daňovém dokladu bude 
uvedený odkaz na smlouvu, název projektu a registrační číslo projektu), popř. kmenová činnost 
NÚV, ke kterému se poskytnuté tiskařské služby vztahují, resp. ve prospěch kterého bylo plněno. 

4. přílohou daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem potvrzený dodací list. 

5. Výši Jednotkové ceny je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpis~ upravujících 
sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem plněním Veřejné zakázky. Jakékoliv další překročení 
Jednotkové ceny za plnění Veřejné zakázky objednatel nepřipouští. 

6. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledk~ Zadávacího řízení jsou ceny v korunách českých 
(tj . CZK), tj. v měně České republiky. Stane-Ii se v mezidobí Česká republika členem Evropské 
měnové unie a bude-Ii v době účinnosti smlouvy na zakázku závazně stanoven koeficient pro 
přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího 
koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož 
i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

7. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č . 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpis~, včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 435 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpis~. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávněn ji vrátit ve Ih~tě splatnosti (do data její splatnosti) zpět Dodavateli k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností. Lh~ta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury Objednateli. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VI. 
Sankce 

1. Dodavatel bere na vědomí, že je, s ohledem na potřebu zajistit naplňování účelu Rámcové 
dohody, povinen v případě výběru Dodavatele splnit povinnost stanovenou v čl. IV. odstavci 20. 
nebo odstavci 21. Rámcové dohody, bude-Ii mu oznámení o výběru doručeno, nebo výzva 
k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dn~ od konce Ih~ty pro podání nabídek do 
Minitendru. 

2. Poruší-Ii Dodavatel povinnost stanovenou v čl. IV. odstavci 20. nebo odstavci 21. Rámcové 
dohody, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z předpokládané hodnoty 
Veřejné zakázky, ve vztahu ke které povinnost stanovenou v čl. IV. odstavci 20. nebo odstavci 
21. Rámcové dohody porušil. 

3. Nestanoví-Ii Prováděcí smlouva odlišně, tak platí, že je-Ii Dodavatel v prodlení s plněním svého 
závazku dle Prováděcí smlouvy, vznikne Objednateli nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 
0,5 % z ceny dle Prováděcí smlouvy za každý i započatý den prodlení . 

4. Nestanoví-Ii Prováděcí smlouva odlišně, tak platí, že je-Ii Objednatel v prodlení s úhradou ceny 
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dle Prováděcí smlouvy, má Dodavatel právo na úhradu zákonného úroku z prodlení, aniž by tím 
byly dotčeny jiné související nároky Dodavatele. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy zpusobené porušením 
povinnosti Dodavatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

6. Splatnost smluvních pokut podle Rámcové dohody činí 15 dnu od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli . 

VII. 
Doba trvání Rámcové dohody 

1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsícu ode dne účinnosti Rámcové 
dohody. 

2. Uplynutím doby trvání Rámcové dohody Rámcová dohoda zaniká. 

3. Zánikem Rámcové dohody nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcích 
smluv uzavřených na základě Rámcové dohody. 

4 . Po zániku Rámcové dohody není Objednatel oprávněn na základě Rámcové dohody zadat Veřejnou 
zakázku. Objednatel je povinen po zániku Rámcové dohody zrušit všechny probíhající Minitendry. 
Zrušením Minitendru není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty z duvodu 
nesplnění povinnosti Dodavatele související s účastí v Minitendru vzniklé před zánikem Rámcové 
dohody . 

VIII. 
Zánik Rámcové dohody 

1. Tato Rámcová dohoda muže být ve vztahu k jednotlivým Dodavatelum ukončena před uplynutím 
dohodnuté doby dle čl. VII odst. 1 Rámcové dohody, následujícími zpusoby : 

a. vzájemnou písemnou dohodou Objednatele a Dodavatele; 

b. k okamžiku, kdy součet všech cen stanovených ve všech Prováděcích smlouvách 
uzavřených na základě této Rámcové dohody dosáhne částky ve výŠi 8.000.000,- Kč 

(bez DPH); 

c. písemnou výpovědí Objednatele vuči Dodavateli s jednoměsíční výpovědní Ihutou, 
která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi 
Dodavateli; 

d. písemným odstoupením Objednatele od Rámcové dohody z duvodu stanovených 
právními předpisy pro odstoupení od smlouvy nebo sjednaných Rámcovou dohodou 
v odst . 2 tohoto článku . 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu k jednotlivým Dodavatelum 
zejména: 

a. nesplní-Ii Dodavatel nejméně dvakrát povinnost uzavřít Prováděcí smlouvu; 

b. ukáže-Ii se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Dodavatele uvedené v čl. IX Rámcové 
dohody nebo ocitne-Ii se Dodavatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
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a. zrušit Minitendr, v rámci něhož by byl povinen uzavřít Prováděcí smlouvu s 
Dodavatelem, vuči němuž Rámcová dohoda zanikla; 

b. neuzavřít Prováděcí smlouvu s Dodavatelem, vuči němuž Rámcová dohoda zanikla. 

IX. 
Prohlášení smluvních stran 

1. Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vuči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vuči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být duvodem zahájení exekučního řízení na majetek Dodavatele a že mu 
není známo, že by vuči němu takové řízení bylo zahájeno. 

2. Dodavatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele podle zadávací dokumentace Zadávacího řízení, přičemž si není vědom žádných 
překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Rámcovou dohodou a 
Prováděcími smlouvami. 

3. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

4 . Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonu, ve znění pozdějšíCh předpisu, povinen 
spolupusobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této Rámcové dohodě odpovídají 
aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření Rámcové dohody jsou osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

6. Jakékoliv změny údaju uvedených v této Rámcové dohodě, jež nastanou v době po uzavření 
Rámcové dohody, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

7. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Rámcové dohodě 
ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla . 

X. 
Ostatní ujednání 

1. Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody nebo Prováděcích 
smluv uzavřených v souvislosti s ní a není-Ii to možné, nejpozději následUjící den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo Dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Dodavatel 
povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli. 

2. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpiSU. 
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3. Dodavatel souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv v souladu 
s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisu, zejména 
souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv včetně všech jejich změn 
a dodatku, výše skutečně uhrazené ceny na základě Rámcové dohody a Prováděcích smluv 
a dalších údaju na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy bude podle vule Smluvních stran na profilu zadavatele 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve Ihutách stanovených 
příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. 

4. Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Rámcovou dohodou. 

5. Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Dodavatelem. 

6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Dodavatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Rámcovou dohodou (zejména smluvní pokuty) na splatné i nesplatné pohledávky Dodavatele 
za Objednatelem. 

7. Poruší-Ii Dodavatel v souvislosti s Rámcovou dohodou jakoukoli svoji povinnost, nahradí 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Dodavatel 
zprostí, prokáže-Ii, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vllli. Překážka vzniklá z osobních poměrll 
Dodavatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Dodavatel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Dodavatel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

8. Písemnou formou (podobou) se rozumí zejména: 
a. listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 
b. e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, 
c. zpráva doručená do datové schránky Smluvní strany, 
d. komunikace učiněná prostřednictvím elektronického nástrOje podle Zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

9. Smluvní strany se budou při komunikaci při zadávání Veřejných zakázek na základě Rámcové 
dohody řídit Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími právními předpisy. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Otázky v této Rámcové dohodě nebo prováděcích smlouvách neupravené nebo upravené jen 
částečně se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími, vždy v platném 
znění. 

2. Obě strany se zavazují, že během plnění této dohody i po jejím ukončení budou zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé Smluvní strany v souvislosti 
s plněním dle této Rámcové dohody. 

3. Dodavatel má povinnost uchovávat doklady související s plněním zakázky minimálně do 31. 12. 
2033, pokud český právní systém nestanovuje Ihutu delší, a umožnit osobám oprávněným k 
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výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MŠMT, MF, NKÚ, EK, Evropský 
účetní dvur), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladu. 

4. Dodavatel přijímá informační povinnost dle manuálu pro publicitu a vizuální identitu pro dodávky 
tiskovin hrazených z evropských fondu. 

5. Tato Rámcová dohoda je vypracována ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

6. Dohoda muže být doplňována nebo obsahově menena v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, a to pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými všemi Smluvními 
stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si text dohody řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na dukaz 
svého souhlasu tuto dohodu všechny Smluvní strany potvrzují svými podpisy. 

Přílohy: 

Příloha Č. 1 - Specifikace předmětu plnění 
Příloha Č. 2a) Jednotkové ceny Dodavatele Č. 1 
příloha Č . 2b) Jed notkové ceny Dodavatele Č. 2 
příloha Č. 2c) Jednotkové ceny Dodavatele Č. 3 

V Praze dne 

Mgr. Václav Pícl 
pověřen řízením 

Objednatel 

V Olomouci dne 

Tomáš Vebr 
jednatel 

Dodavatel Č. 2 (pr ' i-ti

V Praze dne 2 O -04- 1018 
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