Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění
s názvem:

„Zajištění servisní podpory diskového pole HP 3Par“

Identifikační údaje zadavatele:
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČ: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc
účet č.: 19-1096330227/0100
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková
tel. č.: +420 585 631 118, email: petra.vopalkova@upol.cz
(dále jen „Zadavatel“)
Způsob zadání: výběrové řízení
Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz
Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:

https://zakazky.upol.cz/vz00002742
Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek Dodavatelů v rámci výběrového
řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s ust. § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“).
Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto Zákonem.
Tato výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, které jsou
zároveň uveřejněny v plném rozsahu na profilu Zadavatele (dále jen „Výzva“).
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1 Předmět veřejné zakázky
1.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisní podpory diskového pole HP 3Par,
využívaného pro provoz ERP systému SAP R/3 na Univerzitě Palackého v Olomouci na dva
roky, pro období od 01.10.2017 (nebo od nabytí účinnosti příslušné smlouvy, podle toho, co
nastane dříve) do 30.09.2019, dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 4 této Výzvy.

1.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.400.000,- Kč bez DPH.
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na maximální objem
prostředků, kterými Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku disponuje. Zadavatel upozorňuje
Dodavatele, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům je předpokládaná hodnota
veřejné zakázky maximální a v případě předložení nabídky s nabídkovou cenou vyšší než je
předpokládaná hodnota veřejné zakázky, Zadavatel takového Dodavatele vyloučí z
výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

1.3 Doba plnění veřejné zakázky
Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení výběrového
řízení.
Termín plnění:
Od 1.10.2017 (nebo od nabytí účinnosti příslušné smlouvy, podle toho, co nastane dříve) do
30.9.2019.

1.4 Místo plnění
Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum výpočetní techniky
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc.

1.5 Ostatní podmínky veřejné zakázky
Pokud zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně
její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel v takovém případě použít pro
plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

2 Obchodní a platební podmínky
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o
dílo. Návrh smlouvy o dílo Dodavatele musí respektovat obchodní podmínky uvedené
v příloze č. 3 této Výzvy.
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Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a
označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí
Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy,
bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem
vyloučení Dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu o dílo Dodavatel označí jako
návrh smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
Dodavatele do nabídky.

3 Kvalifikace Dodavatelů
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění
a) základní způsobilosti,
b) profesní způsobilosti.
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
3.1 Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří
přílohu č. 2 této Výzvy.
3.2 Prokázání profesní způsobilosti
Profesní způsobilost prokáže Dodavatel, který předloží kopii:
• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán.

4 Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za
celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po
nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Zadavatel nebude provádět hodnocení, pokud by měl hodnotit nabídku jediného dodavatele.

5 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
5.1 Celková nabídková cena
Cena za provedení díla v rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude stanovena a uvedena
v české měně, bude v souladu se zadávacími podmínkami v členění na cenu celkem bez
DPH, výši DPH, a cenu celkem včetně DPH a bude stanovena jako nejvýše přípustná.
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V nabídkové ceně musí být zahrnuty:
•
veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla,
•
všechny poplatky a související náklady.
Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude platit po celou dobu účinnosti
smlouvy o dílo uzavřené pro realizaci veřejné zakázky s výjimkou uvedenou ve smluvních
podmínkách Zadavatele. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny
daňových předpisů. Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny nejsou přípustné.
Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v
souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
o
Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky – příloha č. 1 této Výzvy,
o
Uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 3 této Výzvy.

6 Podání nabídek
6.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. září 2017 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, tel.: +420 585 631 117,
email: petra.jungova@upol.cz,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání
nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

6.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20. září 2017 v 10:00 hod., jednací místnost
č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského
511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise Zadavatele, Zadavatel nebo
jeho pověřený zástupce, statutární orgán Dodavatele nebo maximálně 1 zástupce
Dodavatele (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání
obálek s nabídkami), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při
příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.
Zadavatel zkontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel otevře obálky s nabídkami dle
pořadového čísla přijaté nabídky a sdělí přítomným osobám následující informace:
•
identifikační údaje Dodavatelů (tj. název, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo
nebo adresu místa podnikání),
•
celkovou nabídkovou cenu Dodavatelů v Kč bez DPH.
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7 Varianty nabídek
Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

8 Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta
8.1 Obsah nabídky
Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za Dodavatele.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zadavatelem a dále doklady a
informace prokazující splnění kvalifikace.

8.2 Podání nabídky
Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL“, vše v řádně
uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem Dodavatele.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Dodavateli, nebo
podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného Dodavatele v tomtéž výběrovém řízení,
Zadavatel všechny nabídky podané takovým Dodavatelem samostatně či společně s jinými
Dodavateli vyřadí.
Nabídka bude podána:
•
písemně, v listinné podobě,
•
v českém nebo slovenském jazyce,
•
v jednom originálním vyhotovení,
•
v řádně uzavřené obálce označené heslem:

„Zajištění servisní podpory diskového pole HP 3Par“
„NEOTEVÍRAT“

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka
Dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

8.3 Struktura nabídky Dodavatele
Nabídka bude podána v následující struktuře:
•
krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele (příloha č. 1 této Výzvy);
•
doklady k prokázání splnění kvalifikace;
•
návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele,
zpracovaný v souladu s touto Výzvou (příloha č. 3 této Výzvy).

8.4 Doporučení pro zabezpečení nabídky
Pro právní jistotu obou stran doporučuje Zadavatel Dodavatelům, aby všechny listy nabídky
byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
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vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být
očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

8.5 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí
60 dnů. Po tuto dobu nesmí Dodavatel z výběrového řízení odstoupit.

9 Uveřejnění oznámení o vyloučení Dodavatele nebo oznámení o
výběru Dodavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení Dodavatele jeho uveřejněním
na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení Dodavatele považuje za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o výběru
Dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru Dodavatele bude považovat za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.
V těchto případech se výše uvedená oznámení považují za doručená okamžikem uveřejnění
na profilu Zadavatele. Oznámení nebudou zasílána prostřednictvím držitele poštovní licence.

10 Poskytnutí Výzvy k podání nabídek
Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k této Výzvě v plném rozsahu,
včetně všech příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese Profilu
Zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

11 Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo
doplnění zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost
musí být písemná nebo doručená prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě tří dnů ode dne
obdržení žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a písemně poštou.
Vysvětlení zadávacích podmínek (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i
všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a písemně
poštou.
Zadavatel může poskytnout Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.
Zadávací podmínky obsažené v této Výzvě může Zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek Zadavatel
poskytne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
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12 Ostatní podmínky
12.1 Práva Zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky,
•
ověřit údaje v nabídce,
•
odmítnout všechny nabídky,
•
zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy bez udání důvodu,
•
nepodstatnou měrou snížit rozsah plnění veřejné zakázky bez udání
důvodu.

12.2 Přílohy
Nedílnou součástí této Výzvy jsou přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
V Olomouci dne

Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti Dodavatele
Obchodní a platební podmínky – návrh smlouvy o dílo
Specifikace servisní podpory

Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA

Digitálně podepsal Prof.Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
MA
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci [IČ
61989592], ou=1903, cn=Prof.Mgr. Jaroslav Miller,
Ph.D. MA, sn=Miller, givenName=Jaroslav,
serialNumber=P440207
Datum: 2017.09.11 11:17:42 +02'00'

………………………………………..
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D
rektor UP v Olomouci
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Příloha č. 1 Výzvy
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná ve výběrovém řízení

„Zajištění servisní podpory diskového pole HP 3Par“

Název:

Zadavatel
Název:

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem
Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Dodavatel

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat za Dodavatele:
Hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky
Cena celkem bez DPH:

Samostatně
DPH:

Cena celkem včetně
DPH:

Celková nabídková cena

Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele
Podpis oprávněné
osoby
jednat za Dodavatele:

…………………………………………..

razítko

Titul, jméno, příjmení:
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Příloha č. 2 Výzvy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o základní způsobilosti
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve výběrovém řízení
s názvem:

„Zajištění servisní podpory diskového pole HP 3Par“
Já (my) níže podepsaný(í)
(obchodní firma) splňuje:

čestně prohlašuji(eme), že Dodavatel …………………….…

základní způsobilost, tj. že:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla Dodavatele.

V……………………., dne ……………………..

_______________________________
razítko a podpis oprávněné
osoby za Dodavatele
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Příloha č. 3 Výzvy
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o
dílo. Návrh smlouvy o dílo Dodavatele musí respektovat dále uvedené obchodní a platební
podmínky:
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:
1. Objednatel:
Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO:
61989592
DIČ:
CZ61989592
Rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve
věcech realizace smlouvy:
RNDr. David Skoupil. ředitel CVT
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č. účtu:
19-1096330227/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(doplní Dodavatel)
(doplní Dodavatel)
(doplní Dodavatel)
(doplní Dodavatel)
(doplní Dodavatel)
vedeném (doplní Dodavatel)soudem,
oddíl (doplní Dodavatel),
vložka (doplní Dodavatel)
(doplní Dodavatel)
(doplní Dodavatel)
(doplní Dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v účinném znění uzavřely tuto smlouvu:
I. Předmět plnění
1.
Zhotovitel se zavazuje zajistit servisní podporu diskového pole HP 3Par, využívaného
pro provoz ERP systému SAP R/3 na Univerzitě Palackého v Olomouci, pro období od
1. 10. 2017 (nebo od nabytí účinnosti této smlouvy, podle toho, co nastane dříve) do 30. 9.
2019, dle podrobné specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 této
smlouvy tvoří její nedílnou součást.
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II. Cena za dílo
1.
Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí (doplní Dodavatel),- Kč včetně DPH.
Cena bez DPH činí (doplní Dodavatel) ,- Kč a DPH 21% činí (doplní Dodavatel),- Kč.
III. Místo plnění
1.
Místem plnění zakázky je Univerzita Palackého v Olomouci – Centrum výpočetní
techniky, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc.
IV. Záruční podmínky
1.

Zhotovitel poskytne objednateli záruku v délce 12 měsíců.
V. Platební podmínky

1.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po etapách, kdy první polovinu
celkové ceny za dílo uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy objednatel uhradí na základě
daňového dokladu – faktury, řádně vystavené a prokazatelně doručené nejdříve po nabytí
účinnosti této smlouvy. Druhou polovinu celkové ceny za dílo uvedené v čl. II. odst. 1 této
smlouvy objednatel uhradí na základě daňového dokladu – faktury, řádně vystavené a
prokazatelně doručené nejdříve dnem 1.10.2018.
2.
Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla do 30 dnů poté, kdy objednatel
obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou daňového dokladu – faktury.
VI. Zajištění závazku
1.
V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, přísluší
objednateli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH s
tím, že sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok zadavatele na
náhradu škody.
2.
V případě prodlení objednatele s placením faktury (nebo splátky), přísluší zhotoviteli
právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
VII.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.
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6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
VIII.
Závěrečná ujednání
1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se ve věcech jí výslovně
neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v účinném znění.
3. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Olomouci dne

V (doplní Dodavatel) dne (doplní Dodavatel)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………….
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

…………..……………………………….
(doplní Dodavatel)
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