Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
1)

Univerzita Karlova v Praze
(dotčená část: Lékařská fakulta v Plzni)
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
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
2)

Obchodní firma: ……………………………......................................................………...
IČ: ……………………..., DIČ: ……….....................……...,
s místem podnikání: ……………………………….., PSČ: ………..,
/se sídlem: ………………………………………..…, PSČ: ………..,

jednající: ……………………………………..……
/zastoupená: ……………………………………..…

emailový kontakt: ……………………
telefonický kontakt: ………………….

na straně druhé
(dále jen „mandatář“)

tuto

rámcovou mandátní smlouvu
ve smyslu ust. § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,Obchodní zákoník“)

(dále jen ,,rámcová smlouva“ nebo ,,smlouva“)
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1. Úvodní ustanovení
1.1. Mandant, jakožto veřejná vysoká škola, je právnickou osobou, která je veřejným
zadavatelem ve smyslu ust. § 2, odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném a účinném znění.
1.2. Mandant je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
období 2007-2013 (dále jen „OP VaVpl“) pro realizaci projektů:
a) „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni“ - registrační číslo
CZ.1.05/2.1.00/03.0076 a
b) „Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni - I. etapa“ registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0154.
(Oba shora uvedené projekty dále jen „Projekty“)
1.3. Mandatář je podnikatelem, který podniká v oblasti administrace zadávacích řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, (dále jen
„ZVZ“).
1.4. Mandatář prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění k výkonu činností definovaných
v této smlouvě níže a že u něj nenastaly překážky provozování živnosti dle zákona č.
455/1991 Sb., živnostenského zákona, v platném a účinném znění.
1.5. Mandatář dále prohlašuje, že má odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon činnosti
dle této smlouvy, zejména pak znalost ZVZ v platném a účinném znění a souvisejících
právních předpisů, včetně výkladové a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ČR a rovněž znalost Pravidel OP VaVpI.
1.6. Mandatář prohlašuje, že je osobou oprávněnou k provádění činností, které jsou předmětem
této smlouvy, a zavazuje se tyto činnosti vykonávat s odbornou péčí a ve prospěch
mandanta. Mandatář dále prohlašuje, že členové statutárního orgánu mandatáře, jeho
zaměstnanci a další osoby pověřené mandatářem k plnění závazků mandatáře z této
smlouvy nejsou ve vztahu k plánovaným zadávacím řízením dle Přílohy č. 1 této smlouvy
podjatí, nebudou se podílet na zpracování nabídek žádného z uchazečů a nemají osobní
zájem na zadání plánovaných veřejných zakázek. Mandatář je povinen neprodleně písemně
oznámit mandantovi, pokud mandatáře, členy jeho statutárního orgánu, jeho zaměstnance
či další osoby pověřené mandatářem k plnění závazků mandatáře z této smlouvy spojuje
osobní, pracovní nebo jiný obdobný poměr. Nejméně do doby ukončení zadávacího řízení
je mandatář, členové jeho statutárního orgánu, jeho zaměstnanci a další osoby pověřené
mandatářem k plnění závazků mandatáře z této smlouvy povinni zachovávat mlčenlivost o
průběhu zadávacího řízení a dílčích výsledcích. Mandatář se zavazuje uskutečňovat
veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy s odbornou péčí a výlučně podle
předchozích písemných pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář je oprávněn
odchýlit se od písemných pokynů mandanta pouze v případě, že k tomu obdrží jeho
předchozí písemný souhlas. Mandatář je povinen bezodkladně, a to nejpozději do 2 dnů,
písemně upozornit mandanta na případnou nesprávnost jím udílených pokynů.
1.7. Pravdivost shora uvedených prohlášení v odst. 1.4, 1.5 a 1.6 tohoto článku stvrzuje
mandatář podpisem této smlouvy.
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2. Předmět smlouvy
2.1. Mandatář se touto smlouvou zavazuje, že bude pro mandanta na jeho účet a jeho jménem
provádět na základě jednotlivých objednávek mandanta za úplatu veškeré úkony dle odst.
2.3. tohoto článku v rámci jednotlivých zadávacích řízení na dodávky v rámci Projektů (dále
také jako ,,předmět smlouvy“). Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za činnost dle této
smlouvy odměnu dle čl. 3, odst. 3.1., 3.2. této smlouvy.
2.2. Mandatář se zavazuje nejpozději do 5-ti kalendářních dní ode dne doručení objednávky na
provedení jednotlivého zadávacího řízení ze strany mandanta uzavřít s mandantem dílčí
mandátní smlouvu, jejímž předmětem bude administrace daného zadávacího řízení,
spočívající v provádění úkonů dle odst. 2.3. tohoto článku. Dnem jejího uzavření se tato dílčí
smlouva stane nedílnou součástí této rámcové smlouvy. Jednotlivé dílčí smlouvy budou
stranami číslovány vzestupně počínaje číslem 1. Vzor dílčí mandátní smlouvy tvoří přílohu
č. 2 této smlouvy.
2.3. Mandatář se zavazuje při plnění této smlouvy jménem mandanta provést veškeré úkony
spojené se zadáváním veřejných zakázek ve lhůtách stanovených mandantem
v jednotlivých písemných pokynech v souladu s čl. 4., odst. 4.4. této smlouvy, přičemž mezi
tyto úkony patří zejména činnosti spojené s:
2.3.1. přípravou zadávacího řízení, a to zejména:
2.3.1.1. zpracování časového harmonogramu postupu zadávacího řízení včetně jeho
aktualizace dle skutečného průběhu zadávacího řízení v souladu se lhůtami pro
provedení jednotlivých úkonů, stanovenými ZVZ,
2.3.1.2. kompletní zpracování zadávací dokumentace, a to včetně vytvoření návrhu
smlouvy s vybraným uchazečem v souladu s podklady a pokyny zadavatele,
kompletace a rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu, sestavení
kvalifikační dokumentace a kompletace a rozmnožení kvalifikační dokumentace
v potřebném počtu, sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou
předmětem posouzení kvalifikace, a sestavení podmínek a požadavků na
zpracování nabídky dle charakteru plnění veřejné zakázky, přičemž zadávací
dokumentace musí obsahovat jak všechny požadavky stanovené ZVZ, pravidly
pro výběr dodavatelů OP VaVpI, tak veškeré případné další požadavky
mandanta,
2.3.1.3. zpracování návrhu hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek včetně
sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení dílčích
hodnotících kritérií,
2.3.1.4. předání kompletní vypracované zadávací dokumentace mandantovi ke schválení
ve lhůtě mandantem stanovené včetně zajištění předávacích protokolů a
potvrzení o předání a převzetí zadávací dokumentace,
2.3.1.5. odstranění případných vad zadávací dokumentace ve lhůtě mandantem
stanovené a
2.3.1.6. ve lhůtě stanovené mandantem zapracování případných připomínek mandanta a
řídícího orgánu OP VaVpl do zadávací dokumentace;
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2.3.2. povinností uveřejňování dle ZVZ, a to zejména:
2.3.2.1. splnění povinnosti uveřejňování dokumentů dle ZVZ ve Věstníku veřejných
zakázek, případně Úředním věstníku Evropské Unie prostřednictvím příslušných
formulářů a
2.3.2.2. splnění povinnosti uveřejňování informací a dokumentů stanovených ZVZ na
profilu zadavatele;
2.3.3. průběhem lhůty pro podání nabídek, a to zejména:
2.3.3.1. příprava zpracování dodatečných informací v souladu se ZVZ a jejich doručování
uchazečům,
2.3.3.2. rozmnožení a předávání kompletní zadávací dokumentace uchazečům,
2.3.3.3. organizační zajištění případných prohlídek místa plnění, vše ve lhůtách
stanovených ZVZ nebo zadávací dokumentací,
2.3.3.4. mandatář však není oprávněn přijímat nabídky uchazečů, pokud k tomu nebude
mandantem předem písemně pověřen;
2.3.4. administrací přípravy, průběhu a výstupů jednání komise pro otevírání obálek,
a to zejména:
2.3.4.1. vypracování rozhodnutí mandanta o jmenování členů komise určené k otevírání
obálek včetně náhradníků,
2.3.4.2. vypracování a rozeslání výzvy k účasti na jednání komise pro otevírání obálek,
2.3.4.3. organizační zajištění průběhu jednání této komise včetně zpracování příslušné
související dokumentace, metodické a právní poradenství v průběhu jednání
komise, čímž se rozumí zejména příprava formulářů pro ustanovení komise pro
otevírání obálek s nabídkami, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému
průběhu komise pro otevírání obálek s nabídkami, pozvání členů a náhradníků
členů komise pro otevírání obálek na jednání, seznámení členů / náhradníků
členů komise pro otevírání obálek s právy a povinnostmi komise, provedení
kontroly úplnosti nabídek v rámci jednání komise, včetně doporučení k vyřazení
uchazečů, kteří nesplnili podmínky stanovené ZVZ,
2.3.4.4. sepis protokolů o otevírání obálek včetně související dokumentace v souladu se
ZVZ,
2.3.4.5. převzetí a úschova nabídek uchazečů, vč. jistoty ve formě bankovních záruk či
pojištění záruky;
2.3.5. v případě, že mandant požaduje ustanovení komise pro posouzení kvalifikace,
administrace veškerých úkonů souvisejících s jejím ustanovením, jednáním a
rozhodováním;
2.3.6. administrací přípravy, průběhu a výstupů jednání hodnotící komise, a to
zejména:
2.3.6.1. vypracování rozhodnutí mandanta o jmenování členů hodnotící komise včetně
náhradníků,
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2.3.6.2. vypracování a rozeslání výzvy k účasti na jednotlivých jednáních hodnotící
komise,
2.3.6.3. metodické a právní poradenství v průběhu jednání hodnotící komise,
2.3.6.4. organizační zajištění průběhu jednání této komise včetně zpracování příslušné
související dokumentace, čestných prohlášení, protokolů,
2.3.6.5. rozbor nabídek uchazečů a ověření splnění kvalifikačních předpokladů a dalších
předpokladů pro plnění veřejné zakázky,
2.3.6.6. zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
2.3.6.7. zpracování žádostí o písemné vysvětlení nabídek nebo doplnění dokladů a
dodatečných informací dle ZVZ,
2.3.6.8. zpracování žádostí o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
2.3.6.9. zpracování oznámení o vyřazení nabídek a doporučení k vyloučení dotčených
uchazečů ze zadávacího řízení, a to vše v souladu se ZVZ;
2.3.7. průběhem lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a to
zejména:
2.3.7.1. zpracování a příprava rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů a distribuce
tohoto rozhodnutí,
2.3.7.2. zpracování a oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
2.3.7.3. zajištění uvolnění jistot uchazečů z úschovy;
2.3.8. ukončením zadávacího řízení, a to zejména:
2.3.8.1. zajištění procesu uzavření smlouvy zadavatele s vybraným uchazečem,
2.3.8.2. případně příprava rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a distribuce
předmětného rozhodnutí,
2.3.8.3. vyhotovení písemné zprávy o veřejné zakázce dle ust. § 85 ZVZ a uveřejnění
oznámení o výsledku zadávacího řízení v informačním systému
2.3.8.4. vypracování evidence provedených úkonů;
2.3.9. řešením případných opravných prostředků uplatněných uchazeči, a to zejména:
2.3.9.1. zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazečů,
2.3.9.2. spolupráce se zadavatelem a odborné poradenství v případě řízení před Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže, a to v průběhu zadávacího řízení či po jeho
skončení, případně řídícím orgánem OP VaVpI nebo jiným subjektem kontroly;
2.3.10. uveřejňováním smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů,
a to zejména:
2.3.10.1. příprava podkladů pro splnění povinnosti zadavatele k uveřejnění předmětných
dokumentů na profilu zadavatele, a to ve lhůtách dle ZVZ;
2.3.11. uchováváním dokumentace k veřejné zakázce, zejména:
2.3.11.1.

průběžné shromažďování a ukládání dokumentace k veřejné zakázce,
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2.3.11.2.

příprava pro archivaci zadavatelem v souladu se ZVZ a pravidly OP VaVpI,

2.3.11.3.

vypracování seznamu uchovávané dokumentace;

2.3.12. zajištěním dokladů o prokazatelném doručení dokumentů, u nichž pro
mandanta vyplývá ze ZVZ (nebo pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI)
povinnost tyto uchazečům doručit;
2.4. Pokud některé činnosti, nezbytné pro zajištění a komplexní administraci procesu zadávacích
řízení na veřejné zakázky v souladu se ZVZ (nebo pravidly pro výběr dodavatelů OP
VaVpI), nejsou zahrnuté ve výše uvedeném výčtu činností, má se za to, že jsou jeho
obsahem. Mandatář se dále zavazuje s odbornou péčí vykonávat i další shora neuvedené
činnosti vedoucí k ochraně oprávněných zájmů mandanta, jejichž potřeba eventuálně
vyplyne v době účinnosti této smlouvy z pokynů mandanta a z platných právních předpisů,
včetně zastupování mandanta v souvisejících záležitostech a zabezpečení dalších činností
s tím spojených.
2.5. Místem plnění předmětu smlouvy je Plzeň.

3. Odměna mandatáře
3.1. Mezi mandantem a mandatářem je sjednána odměna v závislosti na druhu zadávacího
řízení, které bude realizováno a které bude zvoleno na základě objednávky mandanta
způsobem stanoveným v ust. čl. 4, odst. 4.18 této smlouvy.
3.2. Odměna je stanovena způsobem uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 3 této smlouvy.
3.3. Odměna dle předchozího odstavce je odměnou konečnou, která v sobě zahrnuje veškeré
náklady, které mandatář nutně nebo účelně vynaloží při plnění svých závazků dle této
smlouvy, a nebude ze strany mandatáře žádným způsobem dále navyšována. Změna výše
odměny mandatáře se připouští pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve vazbě na změnu sazby DPH.
3.4. Výslovně se stanoví, že odměna za výkon činností dle této smlouvy v sobě zahrnuje mimo
jiné hotové výdaje mandatáře spojené s rozmnožováním, uveřejňováním, odesíláním a
doručováním dokumentů a informací v souvislosti s plněním povinností mandatáře dle této
smlouvy (např. poštovné, cena za tisk a kopírování dokumentů, cestovné, úhrady za
používání telefonních přístrojů, internetu).
3.5. Mandatář je oprávněn vyúčtovat mandantovi odměnu dle odst. 3.1 a 3.2. tohoto článku
jednorázově ve vztahu k jednotlivým zadávacím řízením vždy po ukončení takového
zadávacího řízení řádným provedením všech činností dle této smlouvy a současným
protokolárním předáním závěrečné (shrnující) zprávy mandatáře, jež bude písemně
odsouhlasena ze strany mandanta.
3.6. Odměna bude mandantem mandatáři hrazena na základě faktury, vystavené mandatářem
dle předchozího odstavce, se splatností 30 dní od doručení předmětné faktury mandantovi
na adresu Husova 3, 306 05 Plzeň. Faktury, vystavené mandatářem, doručené na jinou než
shora uvedenou adresu se nepovažují za řádně doručené.
3.7. Faktury vystavené mandatářem musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění, a zákona č. 235/2004
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Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, a dále identifikační údaje
projektů OP VaVpl - „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni,
reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0076“ a/nebo „Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni - I. etapa, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0154“. Neúplnou nebo věcně
či formálně nesprávnou fakturu je mandant oprávněn vrátit mandatáři ve lhůtě splatnosti
spolu s uvedením důvodů pro vrácení faktury. V takovém případě není mandant v prodlení s
úhradou vyúčtované odměny. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené
nebo doplněné faktury mandantovi.
3.8. Za den úhrady odměny vyúčtované dle tohoto článku smlouvy se považuje den odepsání
finančních prostředků z účtu mandanta.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k plnění
povinností mandatáře dle této smlouvy.
4.2. Mandatář je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.
4.3. Mandatář není oprávněn využívat třetích osob k plnění svých závazků spočívajících
v činnostech dle čl. 2 odst. 2.3.1.1. až 2.3.1.6, čl. 2 odst. 2.3.4.1. až 2.3.4.5., čl. 2 odst.
2.3.5., čl. 2 odst. 2.3.6.1. až 2.3.6.9., čl. 2 odst. 2.3.7.1. až 2.3.7.3., čl. 2 odst. 2.3.8.1. až
2.3.8.4., čl. 2 odst. 2.3.9.1. a 2.3.9.2. této smlouvy.
4.4. Mandatář je oprávněn činit některé právní úkony jménem mandanta pouze na základě
udělené speciální plné moci ze strany mandanta. Veškeré právní úkony je mandatář
oprávněn provádět výhradně na základě výslovného písemného pokynu mandanta a po
jejich předchozím projednání s mandantem anebo jím pověřeným zástupcem. Mandatář je
v případě, že mandant nevydal příslušný pokyn nezbytný k tomu, aby mandatář splnil
jednotlivé povinnosti řádně a včas, povinen na tuto skutečnost mandanta písemně
upozornit.
4.5. Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů mandanta a v
souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát. Mandatář je povinen oznámit
mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na
změnu pokynů mandanta.
4.6. Mandatář je povinen upozornit mandanta na nevhodnost jeho pokynů z hlediska zajištění
dodržování základních zásad pro zadávání veřejných zakázek dle ust. § 6 ZVZ, zejména
zásad transparentnosti a diskriminace.
4.7. Mandatář je povinen při provádění činnosti dle této smlouvy jednat v souladu s právními
předpisy, zejména pak v souladu s ZVZ, v souladu s podmínkami OP VaVpl a v souladu
s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Projekty. Mandatář
podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s obsahem dokumentů dle předchozí věty
seznámen.
4.8. Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho převzal
při vyřizování záležitosti, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí.
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4.9. V případě výběrových řízení u zakázek malého rozsahu je mandatář povinen postupovat
v souladu s ust. § 18, odst. 5 ZVZ a plně dodržovat základní zásady pro zadávání veřejných
zakázek dle ust. § 6 ZVZ a pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI.
4.10. Mandatář není oprávněn k provádění úkonů, ke kterým mandant jakožto zadavatel nesmí
zmocnit jinou osobu ve smyslu ust. § 151 odst. 2 ZVZ.
4.11. Mandatář je povinen v souvislosti s prováděným zadávacím řízením dle této smlouvy
poskytovat mandantovi veškerou součinnost potřebnou pro plnění povinností mandanta k
požadavkům řídícího orgánu OP VaVpl.
4.12. Mandatář je povinen po celou dobu trvání platnosti této smlouvy splňovat kvalifikační
předpoklady, požadované mandantem jakožto zadavatelem veřejné zakázky, v rozsahu,
v němž je zadavateli před uzavřením této smlouvy prokázal. V případě, že mandatář
přestane splňovat kvalifikační předpoklady ve smyslu věty předchozí, je povinen
mandantovi tuto skutečnost písemně sdělit ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy u mandatáře
nastaly skutečnosti spojené se ztrátou kvalifikace.
4.13. Mandatář bere na vědomí, že na veškerých písemných výstupech souvisejících
s předmětem plnění dle této Smlouvy (včetně případného informování o realizaci
zakázky), je povinen dodržovat opatření k publicitě v souladu s pravidly Řídícího orgánu
Operačního programu pro Výzkum a vývoj pro inovace (Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky).
4.14. Mandatář bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Mandatář je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací předmětu plnění včetně účetnictví minimálně po dobu 4 let od ukončení OP
VaVpI, tj. nejméně do konce roku 2022. Ve stejné lhůtě je mandatář povinen poskytovat
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VaVpI a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost. Řídící orgán operačního programu VaVpI bude mít v
rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 4 let od ukončení operačního programu, k těm
částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c)
a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).
Řídící orgán operačního programu VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i
případné subdodavatele prodávajícího (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce
OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů http://www.msmt.cz/).
4.15. Mandatář se zavazuje k povinnostem dle odst. 4.14. tohoto článku zavázat rovněž své
subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, zejména pak k povinnosti
poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly či kontroly ze strany řídícího orgánu OP
VaVpl, uchovávat veškerou dokumentaci k předmětu plnění dle této smlouvy po
stanovenou dobu a umožnit provedení finanční kontroly či kontroly ze strany řídícího
orgánu OP VaVpl.
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4.16. Mandatář je povinen mandantovi předat kompletní zpracovanou zadávací dokumentaci,
jež je součástí každého jednotlivého plnění, ke schválení do deseti (10) pracovních dnů od
data uzavření dílčí smlouvy o činnosti, v elektronické podobě na nosiči CD, DVD nebo emailem. Mandant je povinen předat podklady požadované mandatářem do tří (3)
pracovních dnů ode dne doručení požadavku mandatáře. V případě, že mandant tento
termín nesplní a podklady mají vliv na prodlení při zpracování zadávací dokumentace,
uvedená lhůta předání zpracované zadávací dokumentace mandatářem se přiměřeně
prodlužuje.
4.17. Mandant je oprávněn zaslat zadávací dokumentaci ke všem zadávacím řízením
administrovaným mandatářem před zveřejněním jiným osobám, zejména řídícímu orgánu
OP VaVpI ke schválení. V případě neschválení dokumentace je mandatář povinen provést
požadovanou změnu či doplnění dokumentace v termínu do tří (3) pracovních dní.
4.18. Mandatář je povinen do 2 kalendářních dní ode dne doručení písemné objednávky
mandanta předložit mandantovi v písemné formě návrh druhu zadávacího řízení pro
veřejnou zakázku, která je předmětem objednávky mandanta, spolu s písemným
odůvodněním (obsahujícím zejména odůvodnění vhodnosti z hlediska ekonomické,
časové či administrativní náročnosti včetně odůvodnění souladu se ZVZ a Pravidly OP
VaVpI), a to k písemnému odsouhlasení mandanta.

5. Odpovědnost za škodu
5.1. Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení záležitosti a na
věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit
ani při vynaložení odborné péče.
5.2. Mandatář odpovídá mandantovi za škodu způsobenou porušením závazků mandatáře při
plnění této smlouvy. V případě, že mandatář poruší své závazky dle této smlouvy, je
povinen nahradit mandantovi způsobenou škodu. Škodou se rozumí zejména finanční
pokuty uložené mandantovi ze strany příslušných správních kontrolních orgánů (např.
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže nebo řídícího orgánu OP VaVpI) za porušení
zákonných povinností mandanta v zadávacích řízeních v důsledku porušení smluvních
povinností mandatáře.
5.3. V případě, že v důsledku porušení povinností mandatáře dle této smlouvy nebude ze strany
řídících orgánů OP VaVpl mandantovi přiznána dotace v plném rozsahu, případně již
přiznanou dotaci či její část bude mandant povinen vrátit, zavazuje se mandatář nahradit
mandantovi nepřiznané nebo odejmuté prostředky jakožto náhradu škody.
5.4. V případech uvedených v odst. 5.2. a 5.3. tohoto článku nebo v případě, že bude ze strany
příslušných orgánů zrušeno zadávací řízení v důsledku porušení smluvních povinností
mandatáře, nevzniká mandatáři nárok na zaplacení odměny dle dílčí mandátní smlouvy.
V případě, že mandatáři byla již odměna dle dílčí mandátní smlouvy vyplacena, zaniká
nárok mandatáře na vyplacenou odměnu a mandatář je povinen mandantovi vrátit
vyplacenou odměnu v plné výši, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení výzvy mandanta
k jejímu vrácení.
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6. Pojištění odpovědnosti za škodu
6.1. Mandatář se zavazuje mít po celou dobu platnosti této smlouvy sjednáno platné a účinné
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svojí činností. Pojištění musí
být sjednáno s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000,- Kč z jedné pojistné
události.
6.2. Mandatář je povinen předložit mandantovi v den uzavření této smlouvy a kdykoli po dobu
trvání platnosti této smlouvy k nahlédnutí originál pojistné smlouvy dle předchozího
odstavce a certifikát dokládající účinnost této pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3
pracovních dnů od vyzvání mandanta.

7. Smluvní pokuty
7.1. V případě, že se prohlášení mandatáře dle čl. 1, odst. 1.4. a odst. 1.6., věta první a věta
druhá této smlouvy ukáže nepravdivým, zavazuje se mandatář uhradit mandantovi smluvní
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé nepravdivé prohlášení.
7.2. V případě, že mandatář poruší své povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1.6. věta třetí, věta
čtvrtá a věta pátá této smlouvy, zavazuje se mandantovi uhradit smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
7.3. V případě, že se mandatář odchýlí při výkonu činností dle této smlouvy od pokynů
mandanta, bez předchozího písemného souhlasu mandanta ve smyslu čl. 1. odst. 1.6. věta
šestá, zavazuje se mandantovi uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý
jednotlivý případ takového odchýlení se od pokynů mandanta.
7.4. V případě, že mandatář poruší své povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1.6. věta sedmá této
smlouvy, zavazuje se mandantovi uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení povinnosti.
7.5. V případě, že mandatář poruší svou povinnost stanovenou v čl. 2 odst. 2.2. věta první této
smlouvy, zavazuje se mandantovi uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť
jen započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
7.6. V případě, že mandatář poruší svoji povinnost realizovat některou z činností dle čl. 2 odst.
2.3., 2.3.1. až 2.3.12. této smlouvy řádně a včas, zavazuje se uhradit mandantovi smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč, přičemž se výslovně stanoví, že mandant je oprávněn uplatnit
nárok na smluvní pokutu za porušení každé jednotlivé povinnosti mandatáře realizovat
řádně a včas své povinnosti dle čl. 2., odst. 2.3., 2.3.1. až 2.3.12. této smlouvy.
7.7. V případě, že mandatář poruší své povinnosti stanovené v čl. 2 odst. 2.4. věta druhá této
smlouvy, zavazuje se mandantovi uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení této povinnosti.
7.8. V případě, že příslušný správní orgán zruší zadávací řízení administrované mandatářem dle
ust. § 118, odst. 1 ZVZ v důsledku porušení smluvních povinností ze strany mandatáře,
zavazuje se mandatář uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši 750.000,- Kč, a to za
každý takový případ.
7.9. V případě, že příslušný správní orgán zruší jednotlivý úkon mandanta v zadávacím řízení
administrovaném mandatářem dle ust. § 118, odst. 1 ZVZ v důsledku porušení smluvních
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povinností ze strany mandatáře, zavazuje se mandatář uhradit mandantovi smluvní pokutu
ve výši 250.000,- Kč, a to za každý takový případ.
7.10. V případě, že příslušný správní orgán shledá v rámci přezkumu úkonů a postupů
mandanta v zadávacím řízení administrovaném mandatářem naplnění znaků skutkové
podstaty správního deliktu dle ust. § 120 ZVZ, zavazuje se mandatář zaplatit mandantovi
smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, a to za každý takový případ.
7.11. V případě porušení své povinnosti dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy se mandatář zavazuje
zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč.
7.12. V případě, že mandatář využije třetí osobu k činnostem, které jsou stanoveny v ust. čl. 4.,
odst. 4.3. této smlouvy, se mandatář zavazuje zaplatit mandantovi za každé jednotlivé
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč .
7.13. V případě, že mandatář poruší svoji povinnost činit právní úkony jménem mandanta
pouze na základě udělené speciální plné moci ze strany mandanta dle čl. 4, odst. 4.4.
věta první nebo svoji povinnost činit právní úkony pouze na základě předchozího
výslovného pokynu mandanta dle čl. 4, odst. 4.4. věta druhá této smlouvy, zavazuje se
mandatář zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu
ve výši 50.000,- Kč.
7.14. V případě, že mandatář poruší svoji povinnost dle čl. 4. odst. 4.4. věta třetí, zavazuje se
mandatář zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu
ve výši 50.000,- Kč.
7.15. V případě porušení své povinnosti dle čl. 4, odst. 4.5. věta první a věta druhá této smlouvy
se mandatář zavazuje zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
7.16. V případě porušení své povinnosti dle čl. 4, odst. 4.6. této smlouvy se mandatář zavazuje
zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši
200.000,- Kč.
7.17. V případě porušení své povinnosti dle čl. 4, odst. 4.7. věta první této smlouvy se mandatář
zavazuje zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu
ve výši 100.000,- Kč.
7.18. V případě porušení své povinnosti dle čl. 4, odst. 4.8. této smlouvy se mandatář zavazuje
zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení.
7.19. V případě porušení své povinnosti dle čl. 4, odst. 4.9. této smlouvy se mandatář zavazuje
zaplatit mandantovi za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč.
7.20. Mandatář se v případě porušení své povinnosti dle čl. 6, odst. 6.2., čl. 4, odst. 4.16 věta
první, čl. 4, odst. 4.17, věta druhá a čl. 4, odst. 4.18 této smlouvy zavazuje uhradit
mandantovi smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení.
7.21. Mandatář se v případě porušení svého závazku dle čl. 4 odst. 4.14. věta druhá a věta
třetí, čl. 4 odst. 4.15, čl. 6, odst. 6.1 věta první a věta druhá a čl. 8, odst. 8.1. věta první a
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věta druhá a čl. 8, odst. 8.3. této smlouvy zavazuje uhradit mandantovi za každé
jednotlivé porušení závazku smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
7.22. Mandatář se v případě porušení svého závazku dle čl. 4, odst. 4.12. věta první zavazuje
uhradit mandantovi za každé jednotlivé porušení závazku smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč
7.23. Mandatář se v případě porušení svého závazku dle čl. 4, odst. 4.12. věta druhá a čl. 8,
odst. 8.2. této smlouvy zavazuje uhradit mandantovi za každé jednotlivé porušení závazku
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení.
7.24. V případě, že mandatář poruší svoji povinnost dle čl. 5. odst. 5.4. věta druhá této smlouvy,
zavazuje se uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý
byť jen započatý den prodlení.
7.25. Ustanoveními dle tohoto článku není dotčen nárok mandanta na náhradu škody.
7.26. Jednotlivé nároky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy mohou být mandantem
uplatněny kumulativně.
7.27. Jednotlivé nároky na úhradu smluvních pokut dle tohoto článku jsou splatné 14.
kalendářní den od doručení výzvy k jejich úhradě ze strany mandanta mandatáři.

8. Ochrana důvěrných informací
8.1. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při
plnění této smlouvy a které nejsou dle ZVZ určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně
známé. S informacemi poskytnutými mandatáři mandantem za účelem splnění závazků
mandatáře dle této smlouvy se mandatář zavazuje nakládat jako s důvěrnými.
8.2. V případě, že bude mít mandatář podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací
třetí osobě, zavazuje se o tom mandanta neprodleně, a to nejpozději do 2 dnů ode dne
vzniku takového podezření, informovat a vynaložit veškerá opatření k nápravě tohoto stavu.
8.3. Mandatář se zavazuje zajistit plnění povinností zachovávat mlčenlivost ve smyslu tohoto
článku i ze strany svých zaměstnanců.
8.4. Povinnosti mandatáře dle odst. 8.1. až 8.3. tohoto článku smlouvy trvají i po ukončení
platnosti této smlouvy.
9. Doba účinnosti této smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne uzavření této smlouvy.
10. Ukončení smlouvy
10.1.Mandatář může tuto smlouvu vypovědět pouze za předpokladu řádného splnění svých
závazků dle uzavřené dílčí mandátní 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
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veškerou součinnost za účelem zachování kontinuity plánu pro zadávání veřejných
zakázek, s nímž byl mandatář seznámen.
10.2.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.
10.3.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.

11. Závěrečná ustanovení
11.1.

Smluvní strany si smlouvu přečetly, shodně prohlašují, že textu porozuměly, že vyjadřuje
jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

11.2.

Tato smlouva se vyhotovuje v 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý
z účastníků této smlouvy.

11.3.

Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.4.

Změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních
stran, a to prostřednictvím dodatku k této smlouvě.

11.5.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Obchodním zákoníkem a
pravidly OP VaVpI zveřejněnými na stránkách www.msmt.cz.

11.6.

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.

11.7.

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.

11.8.

Veškeré písemnosti určené mandantovi musí být zasílány na adresu: Univerzita Karlova
v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

11.9.

Veškeré písemnosti určené pro mandatáře budou zasílány na adresu mandatáře
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

11.10. Nepodaří-li se doručit smluvní straně písemnosti způsobem uvedeným v odst. 11.8. a
odst. 11.9. tohoto článku, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení
nastávají třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresy smluvních stran
uvedené v odst. 11.8. a odst. 11.9. tohoto článku, a to i v případě, že adresát odmítne
zásilku převzít, nebo si ji nevyzvedne.
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Příloha č. 1 - plánovaná zadávací řízení
Příloha č. 2 - vzor dílčí rámcové smlouvy
Příloha č. 3 - cenová tabulka
Příloha č. 4 - 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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