Dílčí objednávka (výzva k poskytnutí plnění) č. 1
na základě Rámcové dohody na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany
průmyslového vlastnictví pro projekt OP VVV/PřF_0008422“ č. 201/OVZ/PS/2019
Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
kontaktní osoba objednatele:
IČ:
DIČ:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem
61989592
CZ61989592

a
POSKYTOVATEL:
se sídlem:
statutární orgán:
osob oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

Ing. Petr Soukup
tř. Svobody 43/39, 779 00 Olomouc
Ing. Petr Soukup
Ing. Petr Soukup
Ing. Petr Soukup
10623957
CZ 510623088

Na základě uzavřené Rámcové dohody na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového
vlastnictví pro projekt OP VVV/PřF_0008422“ č. 201/OVZ/PS/2019 ze dne 19.08.2019, Vás vyzývám
k poskytnutí plnění, kdy předmět dílčího plnění je specifikován níže.
Předmětem této dílčí objednávky č. 1 jsou služby patentového zástupce:
a) při vypracování mezinárodní přihlášky k ochraně duševního vlastnictví vynálezu s pracovním
názvem „
“ a při jejím podání na Úřad
průmyslového vlastnictví.
b) přípravě, zpracování a překladu pro podání přihlášky vynálezu podle smlouvy PCT u příslušného
patentového úřadu. Zastupování před příslušnými patentovými úřady včetně řešení sporných,
opravných a zrušovacích řízení včetně hrazení odpovídajících správních poplatků.
c) Poskytování patentového poradenství a další součinnosti v průběhu mezinárodní fáze řízení o
mezinárodní PCT přihlášce.
Hodinový rozsah: maximálně 90 hodin á 500 Kč (bez DPH) + příslušné správní poplatky
Termín pro podání mezinárodní přihlášky PCT: 31.12.2019
Součástí předmětu plnění bude i předání kopie přihlášky vynálezu, jejíž originál bude uložen u
patentového zástupce, stejně tak jako všechny zajištěné překlady dokumentů.
Místo plnění: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Společná laboratoř optiky,
17.listopadu 50A, 772 07 Olomouc.
Služby a poplatky na základě této dílčí objednávky budou hrazeny z projektu „Partnerská síť v oblasti
výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový
průmysl“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422.

Kontaktní osobou oprávněnou k převzetí služby poskytnuté na základě této dílčí objednávky a k
jednání jménem objednatele při zajišťování plnění předmětu této dílčí objednávky je
, který je pro tuto dílčí objednávku osobou oprávněnou jednat ve věcech
technických.
Veškeré podmínky plnění jsou uvedeny v rámcové dohodě.
Potvrďte tuto dílčí objednávku nejdéle do 5 dní ode dne jejího obdržení. Dílčí objednávka bude
uzavřena okamžikem potvrzení přijetí objednávky ze strany poskytovatele a nabyde účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
účinném znění.
V Olomouci dne: 12.11.2019
…………………………………………
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
za objednatele

V Olomouci dne: 13.11.2019
…………………………………………..
Ing. Petr Soukup
za poskytovatele

