Mandátní smlouva č. …..
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Univerzita Karlova v Praze
(dotčená část: Lékařská fakulta v Plzni)
IČ: 00216208, DIČ: CZ 00216208
se sídlem Ovocný trh 3/5, Praha 1, PSČ: 116 36
zastoupená:

doc. MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc.,
děkanem lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
na základě plné moci ze dne 25. 9. 2012

na straně jedné
(dále jen „mandant“)
a
Obchodní firma: ……………………………………...
IČ: ……………………..., DIČ: ……………...,
s místem podnikání: ……………………………….., PSČ: ………..,
se sídlem: ………………………………………..…, PSČ: ………..,
jednající: ……………………………………..……
zastoupená: ……………………………………..…
emailový kontakt: ……………………
telefonický kontakt: ………………….
na straně druhé
(dále jen „mandatář“)

tuto

mandátní smlouvu č. …......
na základě rámcové smlouvy ze dne …......................….
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I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne …..................… rámcovou mandátní smlouvu, na základě které
se mandatář zavázal pro mandanta na jeho účet a jeho jménem provádět na základě
objednávky mandanta za úplatu jednotlivá zadávací řízení na dodávky v rámci projektů
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni“ - registrační číslo
CZ.1.05/2.1.00/03.0076 a Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni - 1. etapa - registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0154 (dále jen jako „rámcová
smlouva“).
II.
Předmět smlouvy
2.1. Na základě čl. 2 odst. 2.2. rámcové smlouvy tímto smluvní strany uzavírají tuto dílčí
mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provedení zadávacího řízení:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………..
2.2. Specifikace zadávacího řízení:
2.2.1. Druh: …………………………………..
2.2.2. Termín zahájení: ………………………
2.2.3. Termín ukončení: ………………………
2.3 Mandatář se zavazuje zpracovat a předložit mandantovi podrobný harmonogram
zadávacího řízení stanovující dílčí termíny plnění dle této smlouvy, a to ve lhůtě do
5 dnů od uzavření této smlouvy.
III.
Odměna
Odměna mandatáře v souladu s čl. 3 odst. 3.1. a 3.2. rámcové smlouvy činí částku ve výši
…………..,- Kč bez DPH, sazba DPH …. %, výše DPH ……,- Kč, odměna ………………,- Kč
vč. DPH.
IV.
Ostatní ujednání
4.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí rámcovou smlouvou.
4.2. Nad rámec práv a povinností smluvních stran sjednaných v rámcové smlouvě a
stanovenými platnými právní předpisy smluvní strany sjednávají tato vzájemná práva a
povinnosti:
2

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………...
V.
Smluvní pokuta
5.1. V případě prodlení mandatáře se zahájením zadávacího řízení dle čl. II, odst. 2.2.2. této
smlouvy a dále v případě prodlení mandatáře s ukončením zadávacího řízení dle čl. II,
odst. 2.2.3 této smlouvy, se mandatář zavazuje zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení.
5.2. V případě nesplnění povinnosti dle čl. II., 2.3. této smlouvy se mandatář zavazuje
zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.
5.3. Ujednáním o smluvní pokutě dle odst. 5.1. tohoto článku není dotčen nárok mandanta
na splnění povinnosti mandatáře.
5.4. Ujednáním o smluvní pokutě dle odst. 5.1. tohoto článku není dotčen nárok mandanta
na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7 rámcové smlouvy, přičemž tyto nároky mandanta
vůči mandatáři mohou být ze strany mandanta uplatněny kumulativně.
5.5. Nárok mandanta na zaplacení smluvní pokuty dle odst. 5.1. a 5.2. tohoto článku je
splatný 14. kalendářní den od doručení výzvy k jeho úhradě ze strany mandanta
mandatáři.
5.6. Ustanoveními dle tohoto článku není dotčen nárok mandanta na náhradu škody.
VI.
Ukončení smlouvy
6.1. Mandatář může tuto smlouvu vypovědět pouze za předpokladu řádného splnění svých
závazků dle této smlouvy. Účinky výpovědi mandatáře nastávají ke konci kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi, přičemž ve
výpovědní době je mandatář povinen poskytovat mandantovi veškerou součinnost za
účelem zachování kontinuity plánu pro zadávání veřejných zakázek, s nímž byl
mandatář seznámen.
6.2. Mandant může tuto smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez
udání důvodu. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o
ní mandatář dověděl nebo mohl dovědět.
6.3. Mandant má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na
základě této smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem OP VaVpI, případně jiným
kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
6.4. Ukončením účinnosti této smlouvy není dotčena účinnost rámcové smlouvy.
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VII.
Závěrečná ujednání
7.1. Účastníci si smlouvu přečetli, shodně prohlašují, že textu porozuměli, že vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.
7.2. Tato smlouva se vyhotovuje v 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý
z účastníků této smlouvy.
7.3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.4. Změna obsahu této smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou
smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.
7.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991
Sb., obchodním zákoníkem, v platném a účinném znění, a pravidly OP VaVpI
zveřejněnými na stránkách www.msmt.cz.
7.6. Obě smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily veškeré
hmotněprávní (zákonné) podmínky pro platné uzavření této smlouvy, vyplývající
z platných právních předpisů, jakož i podmínky vyplývající z jejich platných vnitřních
předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv
jejich zákonných či smluvních povinností.
7.7. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy
nebo jejich částí.
7.8. Dnem uzavření se tato smlouva stává nedílnou součástí rámcové smlouvy.
Příloha: plná moc ze dne 25. 9. 2012

V ………………. dne ……………..

V ………………… dne ……………..

Univerzita Karlova v Praze

.................................................................

_________________________________

_______________________________

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

...............................................................

děkan lékařské fakulty

...............................................................

Univerzity Karlovy v Plzni, jednající na základě

................................................................

plné moci ze dne 25. 9. 2012

................................................................

mandant

mandatář
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