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Poznámky: Je smlouva dle vzoru? NE 

Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele (Národní technické kni-
hovny- dále „NTK") a pověřujícího zadavatele (TUL). EIZ bude NTK od jednotlivých vydavatelů zajišťovat formou 
jednacího řízení bez uveřejnění (dále „JŘBU") podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
zjednodušených formách průzkumu trhu, případně podle veřejné zakázky malého rozsahu dle pravidel OP VVV. 

Smlouvou pověřujeme NTK, aby ve prospěch naší instituce vyjednávala o přístupu a zajištění EIZ uvedených v Pří-
loze č. 1. Ceny v Příloze č. 1 jsou pouze indikativní a vycházející z tržních konzultací. V souladu se zákonem o za-
dávání veřejných zakázek mohou totiž jednání o finálních cenách a podmínkách započít až po vypsání výzev v 
rámci JŘBU. Jednání tedy nemohou zahájit dříve, než obdrží souhlas všech institucí vyjádřený podpisem Smlouvy o 
centralizovaném zadávání. 

Finálně dojednané ceny a licenční podmínky budou součástí Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ, kterou dosta-
neme k podpisu po ukončení jednání s poskytovateli EIZ v rámci JŘBU. Přístup k EIZ budou zajišťovat od 1. 1. 
2020. 
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