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�ESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní p�ihrádka 77 
118 10  Praha 1 
TEL.: 257043446      FAX: 257042609      I�O 006947 

 

V Praze dne 23. ledna 2013 
�. j.:  MF-29354/2013/23-232/D 

 
 
V�c: VÝZVA k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním �ízení zadávaném podle 

§ 21 odst. 1 písm. f) zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
a k prokázání spln�ní kvalifikace  

  
Referent: Ing. Dušánková 

 
P�ílohy: P�íloha �. 1 – Specifikace p�edm�tu ve�ejné zakázky 

P�íloha �. 2 -  Krycí list nabídky 
 P�íloha �. 3 – Obchodní a platební podmínky                        
 P�íloha �. 4 – �estné prohlášení o spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad�, o 

ekonomické a finan�ní zp�sobilosti a dle § 68 odst. 3 zákona 
P�íloha �. 5 – �estné prohlášení o spln�ní technických kvalifika�ních p�edpoklad� 

  
 
 
 
 
 

 

 
V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání 
spln�ní kvalifikace v tomto zadávacím �ízení:   
                                                                                                                           

„Implementace �ešení pro publikaci ú�etních a finan�ních dat státu 
ve�ejnosti“ 

 
 
I. Identifika�ní údaje zadavatele  

Obchodní jméno: �eská republika – Ministerstvo financí 
Sídlo: Letenská 15, Praha 1 
PS�: 118 10 
I�/DI�: 00006947      CZ00006947 
Bankovní spojení/�íslo ú�tu: �eská národní banka   �.ú. 3328-001/0710 

 
II.    Informace o druhu a p�edm�tu ve�ejné zakázky  

� Druh ve�ejné zakázky: ve�ejná zakázka na dodávku realizovaná formou zjednodušeného 
podlimitního �ízení.  

� P�edm�tem pln�ní ve�ejné zakázky je dodání informa�ního systému, který bude 
zajiš�ovat následující funkcionalitu: 

a) Návrh a vytvo�ení vizuální identity �ešení; 
b) Vytvo�ení aplikace pro nahrání, transformaci a uložení finan�ních a ú�etních dat; 
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c) Vytvo�ení optimalizovaného a strukturovaného datového úložišt�; 
d) Publikace vybraných finan�ních a ú�etních dat; 
e) Publikace vybraných rozpo�tových dat; 
f) Pokro�ilá vizualizace publikovaných informací pro laickou ve�ejnost; 
g) Konstrukce ukazatel� pro hodnocení hospoda�ení obcí, resp. celé samosprávy; 
h) Zp�ístupn�ní kompletní sady surových dat ve�ejnosti prost�ednictví pokro�ilého 

analytického nástroje (OLAP analýza); 
i) Rozhraní pro automatickou distribuci uložených dat 3. stranám; 
j) Metodický popis publikovaných informací. 

Sou�ástí pln�ní je dodání licencí a nastavení systému dle této zadávací dokumentace. Licence 
musí zohled�ovat skute�nost, že �ešení bude p�ístupné ve�ejnosti, tj. neomezenému po�tu 
uživatel�. 

Pln�ní bude probíhat ve dvou etapách: 

1. Implementace prost�edí a spušt�ní základní verze v termínu do 30. 4. 2013  

2. Spušt�ní rozší�ené verze a podpora, provozní podpora základní verze v termínu do 
31. 12. 2013. 

Rozsah základní verze bude sou�ástí nabídky. 

Zadavatel požaduje, aby nabízené Business Intelligence �ešení co nejvíce vyhovovalo ve 
standardním nastavení požadované funkcionalit�. Dále �ešení musí umož�ovat úpravy 
zdrojového kódu. 

Sou�ástí zakázky není dodávka HW. 

Detailn�jší údaje k p�edm�tu ve�ejné zakázky jsou uvedeny v P�íloze �. 1 – Specifikace 
ve�ejné zakázky. 

       Klasifikace CPV: služby 

72245000-4 Smluvní analýza systém� a programování 
72240000-9 Analýza systému a programovací služby 
72222300-0 Služby informa�ních technologií 

 
III. Doba a místo pln�ní ve�ejné zakázky:  

a) Doba pln�ní: od podpisu smlouvy do 31. 12. 2013�
b) Místo pln�ní: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 �
      

IV. Zadávací dokumentace  
Ve smyslu § 48 zadavatel p�edá �i zašle zadávací dokumentaci v listinné �i elektronické 
podob� dodavateli, kterému nebyla písemná výzva zaslána, do 2 dn� ode dne doru�ení 
písemné žádosti dodavatele. Kontaktní osoba pro p�edání zadávací dokumentace:  Ing. Jana 
Dušánková, tel. 257043446, e-mail: jana.dusankova@mfcr.cz  
  

Uchaze� je oprávn�n požadovat podle § 49 zákona po zadavateli dodate�né informace 
k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doru�ena nejpozd�ji 5 
pracovních dn� p�ed uplynutím lh�ty pro podání nabídek. 
 

V. Varianty nabídky 
Zadavatel nep�ipouští varianty nabídky. 
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VI. Lh�ta a místo pro podání nabídek 
Nabídku a doklady k prokázání spln�ní kvalifikace zašlete v �ádn� uzav�ené obálce, ozna�ené 
 „Ve�ejná zakázka - NEOTEVÍRAT – Implementace �ešení pro publikaci ú�etních 
a finan�ních dat státu ve�ejnosti - odd. 232/D“ doporu�en� poštou nebo p�edejte osobn� 
v podateln� na adrese zadavatele 
Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77  118 10 Praha 1 
v termínu  do 10:00 hodin dne  11.2.2013. Na obálce musí být uvedena adresa uchaze�e. 
 

VII. Zadávací lh�ta, po kterou je uchaze� svou nabídkou vázán  
Uchaze� je vázán svou nabídkou po dobu 2 m�síc�. 
 

VIII.  Požadavky na p�edložení nabídky  
Nabídka bude p�edložena v jednom originálu a jedné kopii v písemné form�, v �eském jazyce 
a bude podepsána osobou oprávn�nou jednat jménem �i za uchaze�e. Do originálu nabídky 
bude vložen 1CD ROM s kompletní elektronickou verzí nabídky ve formátu.pdf, zcela 
identickou s listinnou podobou nabídky. 

Nabídka nebude obsahovat p�episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Obsah 
nabídky bude opat�en obsahem s ozna�ením �ísel stránek.  
 

IX.  Termín a místo otevírání obálek s nabídkami  
Otevírání obálek s nabídkami se uskute�ní dne  11.2.2013  v 10:30hodin v budov� 
Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1. 
Otevírání obálek se mají právo ú�astnit uchaze�i, jejichž nabídky byly zadavateli doru�eny ve 
lh�t� pro podání nabídek a hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 
Sraz uchaze��, kte�í se zú�astní otevírání obálek, bude dne 11.2.2013 v 10:25  hodin v hale 
Ministerstva financí, Letenská 15,  Praha 1, u recepce. 
 
 

X.   Požadavky na prokázání kvalifikace   
1) Základní kvalifika�ní p�edpoklady (§ 62 odst. 2 zákona) 

Dodavatel p�edloží �estné prohlášení podepsané osobou oprávn�nou jednat jménem �i za 
dodavatele o spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad�. �estné prohlášení je 
P�ílohou �. 4 - �estné prohlášení o spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad�, 
o ekonomické a finan�ní zp�sobilosti a dle § 68 odst. 3 zákona teto výzvy.  

   

2) Profesní kvalifika�ní p�edpoklady (§ 54 odst. a) a b) zákona)   
Dodavatel p�edloží: 
a) kopii výpisu z obchodního rejst�íku, pokud je v n�m zapsán, �i výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 kalendá�ních dn�)�
b) kopii dokladu o oprávn�ní k podnikání podle zvláštních právních p�edpis� v rozsahu 

odpovídajícím p�edm�tu ve�ejné zakázky, zejména doklad prokazující p�íslušné 
živnostenské oprávn�ní �i licenci.   ��

 

3) Technické kvalifika�ní p�edpoklady  

 K prokázání spln�ní technických kvalifika�ních p�edpoklad� dodavatele formou �estného 
prohlášení doloží: 

A) Popis obdobného �ešení, které dodavatel realizoval v posledních 3 letech. Musí se 
jednat o �ešení, kde dodavatel použil obdobné technologie, kde cílovou skupinou 
byla ve�ejnost. 

B) Seznam realiza�ního týmu 



4

B1) Uchaze� o tuto ve�ejnou zakázku musí mít k dispozici realiza�ní tým složený 
z odborník� na oblast Business Intelligence, p�i�emž: 

a) všichni �lenové realiza�ního týmu musí mít znalost �eského jazyka na 
komunika�ní úrovni (komunika�ní jazyk v rámci ve�ejné zakázky bude 
�eský jazyk); 

b) jeden �len realiza�ního týmu musí být technickým architektem �ešení 
Business Intelligence s praxí v délce trvání nejmén� 6 let a dále se podílel 
jako technický architekt na realizaci dodávky, jímž uchaze� prokazuje 
spln�ní technického kvalifika�ního p�edpokladu, nebo rovnocenné; 

c) jeden �len realiza�ního týmu musí být procesním architektem v oblasti 
rozpo�tu a ú�etnictví ve�ejného sektoru s praxí v délce trvání nejmén� 5 let, 
s prokazatelnou praxí s vedením týmu minimáln� 3 roky. 

 

B2) Uchaze� je povinen p�edložit: 

a) jmenný seznam �len� realiza�ního týmu; 

b) profesní životopisy všech �len� realiza�ního týmu; životopis musí 
obsahovat �estné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že všechny údaje 
uvedené v životopise jsou pravdivé, a podpis �lena a musí být zpracován v 
níže uvedeném minimálním rozsahu a struktu�e: 

- jméno a p�íjmení osoby, 
- ozna�ení pozice v realiza�ním týmu, 
- dosažené vzd�lání, 
- p�ehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru, 
- prohlášení „�estn� prohlašuji, že veškeré informace a údaje 
- uvedené v tomto životopise jsou pravdivé“, a 
- vlastnoru�ní podpis osoby, o jejíž životopis se jedná. 

(P�íloha �. 5 - �estné prohlášení o spln�ní technických kvalifika�ních 
p�edpoklad�) 

                                                             
XI. Obsah nabídky 

1. Sou�ástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí být podepsaný osobou oprávn�nou 
jednat jménem �i za uchaze�e. 

2. Smlouva musí obsahovat povinnost dodavatele p�edložit zadavateli MF (osob� jednající 
jménem MF v rámci p�edm�tné VZ) v souladu s § 147a odst. 5 zákona seznam 
subdodavatel�, kte�í se podíleli na pln�ní VZ, a to do 60 dn� od spln�ní smlouvy nebo do 
28. února následujícího kalendá�ního roku v p�ípad�, že pln�ní smlouvy p�esahuje 1 rok. 

3. Smlouva dále musí obsahovat podmínky uvedené v P�íloze �. 3 – Obchodní a platební 
podmínky. 

4. Pokud uchaze� p�edpokládá plnit �ást ve�ejné zakázky prost�ednictvím subdodavatele, 
bude tato skute�nost uvedena v nabídce. Uchaze� specifikuje �ást ve�ejné zakázky, která 
bude pln�na prost�ednictvím subdodavatele v P�íloze �. 2 - Krycím listu nabídky.  

5. Uchaze� m�že podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku m�že podat i více dodavatel� 
spole�n�. 
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6. Sou�ástí nabídky musí být:  
a) seznam statutárních orgán� nebo �len� statutárních orgán�, kte�í v posledních 3 letech 

od konce lh�ty pro podání nabídek byli v pracovn�právním, funk�ním �i obdobném 
pom�ru u zadavatele; 

b) má-li dodavatel formu akciové spole�nosti, seznam vlastník� akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota p�esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh�t� pro 
podání nabídek; 

c) prohlášení uchaze�e o tom, že neuzav�el a neuzav�e zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního p�edpisu v souvislosti se zadávanou ve�ejnou zakázkou (P�íloha 
�. 4) 

d) návrh rozsahu základní verze; 
e) popis architektury a jednotlivých SW komponent �ešení; 
f) požadavky na sou�innost ze strany MF; 
g) popis HW nárok� nabízeného �ešení a požadavk� na opera�ní systém; 
h) návrh grafické identity nabízeného �ešení. 

XII.  Požadavky na jednotný zp�sob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
1. Nabídková cena: 

a) Uchaze� stanoví nabídkovou cenu v K�. 
b) Nabídková cena bude uvedena v �len�ní:  

- nabídková cena bez dan� z p�idané hodnoty (DPH), 
- samostatn� DPH a  
- nabídková cena v�etn� DPH. 

c) Nabídková cena bude dále �len�na na: 
- cena za licence, 
- cena za maintenance licencí, 
- cena za implementa�ní práce. 

d) Nabídkovou cena a její �len�ní vyplní uchaze� do P�ílohy �. 2 – Krycí list nabídky. 
e) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s pln�ním této ve�ejné 

zakázky a bude uchaze�em stanovena jako cena „nejvýše p�ípustná“.  
f) Finan�ní zálohu na pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky zadavatel neposkytuje. 

2. Platební a obchodní podmínky: jsou vedeny v P�íloze �. 3. 
                                                                         

XIII.  Hodnotící kritéria, zp�sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
Základním kritériem pro zadání ve�ejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Nabídky budou hodnoceny podle díl�ích hodnotících kritérií, kterými jsou: 
a) nabídková cena – celková váha v rámci základního hodnotícího kritéria: 60%; 
b) vhodnost nabízeného Business Intelligence �ešení a rozsah základní verze – 

celková váha v rámci základního hodnotícího kritéria: 40%. 
   
XIV. Zp�sob hodnocení nabídek 

a) Nabídková cena 
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom�ru 
hodnoty nejvhodn�jší nabídky k hodnot� hodnocené nabídky. 

b) Vhodnost nabízeného Business Intelligence �ešení 
V rámci tohoto kritéria budou jednotlivé nabídky hodnoceny z hlediska standardní 
funkcionality nabízeného Business Intelligence �ešení, možnosti p�ístupu a provád�ní 
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úprav zdrojového kódu tohoto �ešení a podle rozsahu prezentovaných dat a funkcionality 
zahrnutých do základní verze. 

 
Hodnotící komise oboduje vhodnost nabízeného �ešení dle následující stupnice: 

100 bod� 
	ešení ve své výchozí podob� spl�uje v�tšinu požadavk� kladených zadavatelem na 
funkcionalitu. Není t�eba výrazného rozší�ení. V p�ípad� pot�eby je možno jednoduše 
m�nit zdrojový kód. Rozsah základní verze obsahuje nejmén� 75% funkcionality a 
prezentovaných dat. 

50 bod� 
	ešení ve své výchozí podob� spl�uje alespo� polovinu požadavk� kladených 
zadavatelem na funkcionalitu. Je t�eba �áste�ného rozší�ení pro spln�ní zadání. N�které 
�ásti �ešení je možno upravovat. Rozsah základní verze obsahuje 50 - 75% funkcionality 
a prezentovaných dat. 

0 bod� 
Nevyhovující. 	ešení nespl�uje ve standardní podob� v�tšinu požadavk� na 
funkcionalitu a ani není možné provád�t úpravy jeho zdrojového kódu. Rozsah základní 
verze obsahuje mén� než 25% funkcionality a prezentovaných dat. 

 

Celkové bodové hodnocení nabídek 
Jednotlivá bodová ohodnocení nabídky podle díl�ích hodnotících kritérií budou 
vynásobena p�íslušnou vahou kritéria. Na základ� sou�tu výsledných hodnot u 
jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví po�adí úsp�šnosti jednotlivých nabídek 
tak, že jako nejúsp�šn�jší je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

 
 

XV. Další podmínky  
� Zadavatel je oprávn�n zrušit zadávací �ízení v souladu s § 84 zákona.  
� Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v �eském jazyce. 
� Uchaze�i o zakázku nenáleží žádná náhrada náklad�, které vynaložil na ú�ast v tomto 

zadávacím �ízení. 
� Uchaze� p�edloží �estné prohlášení o své ekonomické a finan�ní zp�sobilosti splnit 

ve�ejnou zakázku. (P�íloha �. 4 - �estné prohlášení o spln�ní základních 
kvalifika�ních p�edpoklad�, o ekonomické a finan�ní zp�sobilosti a dle § 68 odst. 
3 zákona). P�edložená �estná prohlášení budou podepsána osobou oprávn�nou jednat 
jménem �i za uchaze�e. �

� Uchaze�, se kterým má být uzav�ena smlouva podle § 82 zákona, bude povinen p�ed 
jejím uzav�ením p�edložit zadavateli originály nebo ú�edn� ov��ené kopie doklad� 
prokazujících spln�ní kvalifikace. 

 
 
 
 
 
 

.......................……………… 
Zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
Vedoucí odd�lení   

Zadávání ve�ejných zakázek 
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P�íloha �. 1 
 

 Specifikace p�edm�tu ve�ejné zakázky 
 
Veškeré informace budou ve�ejnosti publikované pomocí portálu, který bude dostupný 
na definované URL adrese (domén�). Portál bude mít naviga�ní strukturu a bude d�len 
do 4 základních blok�: 

1) Úvod 
2) Státní rozpo�et 
3) Samospráva 
4) Analytické reporty 

Každý blok bude obsahovat sekci s metodickými informacemi a popisem interpretace 
dat. 

Navigace na portále bude využívat hierarchii s �íselníku vybraných ú�etních jednotek. 
Z d�vodu zna�né rozdílnosti množství ÚJ, jejich geografické p�íslušnosti a obecn� 
rozdílného zp�sobu analýzy informací pro úst�edí a samosprávu, bude portál pro tyto 2 
oblasti odd�len a to jak na úrovni navigace, tak na úrovni podoby jednotlivých 
výstup�. 

Zdrojem dat budou datové extrakty z Integrovaného informa�ního systému státní 
pokladny. 

 

1) Blok Úvod 
Úvodní obrazovka bude obsahovat popis samotného portálu a odkazy do jednotlivých 
blok� portálu pomocí popisu pro cílové skupiny a jejich pot�eby (nap�. „Zajímá m� 
hospoda�ení mé obce“, „Zajímá hospoda�ení státu“, atd.). Další komponentou úvodní 
stránky bude p�ehled aktualit. Dále bude úvodní stránka obsahovat grafickou 
vizualizaci dvou nejd�ležit�jších ukazatel� státního rozpo�tu pro uplynulé období. 

 

2) Blok Státní rozpo�et 
Úvodní stránka tohoto bloku bude obsahovat hierarchii kapitol a OSS (ve výchozím 
zobrazení na úrovni kapitol, s nad�azeným uzlem Státní rozpo�et), kterou bude možno 
rozklikávat na úrove� OSS. Tento „Organiza�ní rozklikávací rozpo�et“ bude 
zobrazovat pro každou úrove� (Stát / Kapitola / OSS) ukazatele: 

a) Schválený rozpo�et 
b) Rozpo�et po zm�nách 
c) Kone�ný rozpo�et 
d) Skute�nost 
e) Rozdíl (nebo Pln�ní v %) 

Dále bude možno prokliknout na úrove� konkrétní kapitoly a získat detailn�jší p�ehled 
hlavních ukazatel� rozpo�tu na úrovni agregace druhového a odv�tvového t�íd�ní 
výdaj� a p�íjm� rozpo�tu. Pro tato data je požadován rozklikávací rozpo�et druhový i 
odv�tvový. 
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Další komponentou tohoto bloku bude informace o Pokladním pln�ní státního. 

 

3) Blok Samospráva 
Ihned v úvodní �ásti tohoto bloku bude mapa �eské republiky v detailu na kraje, p�es 
které bude moci uživatel zúžit výb�r ÚJ p�ed finální volbou. Dále bude možno zvolit 
ÚJ názvem a také zadáním I�. P�i výb�ru kraj�, se budou vedle mapy �R zobrazovat 
základní finan�ní ukazatele o vybraném kraji. P�i výb�ru konkrétní ÚJ uživatel p�ejde 
na Profil ÚJ. 

3.1. Profil ÚJ nabídne kompletní p�ehled o ú�etní jednotce, který se bude skládat 
z n�kolika �ástí: 

a) Název a základní informace o ÚJ (identifikace, lokalizace, klasifikace), 
b) Základní p�ehled rozpo�tových p�íjm� a výdaj� a salda 
c) Odv�tvové / druhové �len�ní rozpo�tu ÚJ doprovázené grafy 
d) Odkazy na kompletní ú�etní a finan�ní výkazy 
e) Hodnoty základních ú�etních a finan�ních ukazatel� ÚJ (uvedeny níže) 

3.2. Základní ú�etní a finan�ní ukazatele budou aplikovány minimáln� 
v následujícím rozsahu, p�edpokládá se dopln�ní ze strany dodavatele. 

f) P�íjmy a výdaje 
g) Po�et obyvatel 
h) Aktiva Celkem   
i) P�íjmy celkem 
j) Výdaje celkem 
k) Saldo p�íjm� a výdaj� 
l) Zadluženost 
m)Cizí zdroje  
n) Podíl cizích zdroj� k celkovým aktiv�m (v %) 
o) Cizí zdroje na 1 obyvatele* 
p) Zadluženost (Krátkodobé a dlouhodobé závazky) 
q) Podíl zadluženosti na aktivech (v %) 
r) Dluhová služba 
s) Úroky 
t) Uhrazené splátky dluhopis� a p�j�ených prost�edk� 
u) Dluhová služba celkem 
v) Ukazatel Dluhové služby (v %) 
w)Likvidita 
x) Ob�žná aktiva 
y) Krátkodobé závazky 
z) Celková likvidita 
 

4) Blok Analytické reporty 
Blok analytické reporty bude pln� využívat OLAP analytických prost�edk� business 
intelligence. Na úvodní stránce bude k dispozici p�ehled všech prezentovaných dat 
(datových zdroj�) spole�n� s popisem a s p�ehledem Druh� ÚJ, na které se tato data 
vztahují. Zde si uživatel zvolí, která data bude dále analyzovat dle vybraných 
parametr�. 
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Po otev�ení reportu bude mít uživatel k dispozici klasickou OLAP analýzu nad 
vybranými daty, tj. možnost filtrování, rozpadu do �ádk� a sloupc�, atd. Sou�ástí bude 
i možnost exportu do MS Excel a PDF. 

 

5) Další vlastnosti pln�ní 
a) Výstupní reporty budou umožnovat 2 režimy reportingu: 

i.Statické - Statický report vyvolává data z datového skladu pomocí 
klasických SQL dotaz�.  

ii.Dynamické - Dynamický report je napojený na OLAP server 
a umož�uje multidimenzionální analýzu dat. Zahrnuje funkce jako 
rozpad dle ur�itých dimenzí, filtrování, „rozklikávání“, zobrazení 
pomocí grafu a další. OLAP server získává data z datového skladu.   

b) U finan�ní a ú�etní dat se p�edpokládá �tvrtletní perioda aktualizace, 
u rozpo�tových dat se p�edpokládá týdenní perioda 

c) Z d�vodu �asté aktualizace dat, bude jejich p�enos probíhat automatizovan� 

d) Kmenová data (�íselníky) budou nahrávána pomocí XML soubor� 
standardn� publikovaných na webu MF 

e) �íselník RARIS nebude sou�ástí �ešení. Bývalé reporty ARIS prezentované 
v ÚFISu (nap�. Bilance p�íjm� a výdaj�), budou nahrazeny navrhovaným 
�ešením 

f) 	ešení bude umož�ovat export do MS Excel a PDF z report� 

g) 	ešení bude umož�ovat automatické p�edávání uložených dat 
prost�ednictvím rozhraní t�etím stranám 

h) P�ístup na portál bude zcela ve�ejný, nebudou nastavovány žádné role 
oprávn�ní 

i) 	ešení bude lokalizováno do �eského jazyka 

j) V maximální možné mí�e bude portál spl�ovat požadavky vyhlášky �. 
64/2008 Sb., vyhláška o p�ístupnosti. 

 



P�íloha �. 2 
Krycí list nabídky 

Ve�ejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním �ízení  
 dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách  

 

„Implementace �ešení pro publikaci ú�etních a finan�ních dat státu 
ve�ejnosti“ 

 

zadavatelem: �eská republika-Ministerstvo financí, 118 10 Praha 1, Letenská 15, I� 00006947 
 

Dodavatel je:                             právnickou osobou x)        fyzickou osobou x) 

 
 

1. Identifika�ní údaje (právnická osoba): 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
Právní forma:  
I� (bylo-li p�id�leno):  

 

2. Identifika�ní údaje (pokud se jedná o fyzickou osobu):  
Obchodní firma nebo jméno a p�íjmení:  
Místo podnikání pop�.místo trval. pobytu:  
I� (bylo-li p�id�leno):  

 

3. Ostatní  údaje: 
Jméno/a a p�íjmení �lena/� statutárního 
orgánu: 

1. 
2. 
3. 
… 

Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:   
Telefonní spojení:  
Fax:    
e-mailová adresa:  

 
 

4. Dopl�ující údaje:  
Jedná se o spole�nou nabídku  ANO x)   NE x) 
Je ur�itá �ást kvalifikace prokázána prost�ednictvím subdodavatele ANO x)   NE x) 
Bude zakázka pln�na subdodavatelsky 
(v p�ípad� že ano, uve�te  % pln�ní) 

ANO x) 
%...... 

NE x) 

x) Nehodící se škrtn�te 
 

 

 

 



Seznam subdodavatel�, kterým má dodavatel v úmyslu zadat �ásti zakázky 
   % podíl 

na pln�ní 
VZ 

1. Název:   
 Sídlo/místo podnikání:   
 Tel./fax:   
 E-mail:   
 I�,  DI�   
 Specifikace �ásti VZ, kterou hodlá dodavatel 

zadat subdodavateli 
  

�

 
 

5. Nabídková cena v K� 
 K� bez DPH DPH K� v�. DPH 

Nabídková cena za pln�ní 
VZ celkem 

   

Nabídková cena bude dále �len�na: 

Cena za licence    

Cena za maintenance licencí    

Cena za implementa�ní práce    

 
 
Prohlášení 
Podáváme nabídku na výše uvedenou ve�ejnou zakázku a prohlašujeme, že akceptujeme 
podmínky zadání této ve�ejné zakázky.  
 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. 
 
Prohlašujeme, že obchodním tajemstvím nejsou údaje vztahující se k hodnocení naší nabídky 
podle nabídkové ceny.  
 

 
 

V …………….dne …………………….. 
 

 
 
………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a p�íjmení osoby oprávn�né jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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P�íloha �. 3 
         

Obchodní a platební podmínky 
1. Uchaze� je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý p�edm�t pln�ní ve�ejné zakázky. 
2. Návrh smlouvy musí být ze strany uchaze�e podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

prokazateln� oprávn�nou zastupovat uchaze�e �i za n�j jednat; v takovém p�ípad� doloží uchaze� 
toto oprávn�ní v originálu �i v ú�edn� ov��ené kopii v nabídce. P�edložení nepodepsaného návrhu 
smlouvy není p�edložením �ádného návrhu požadované smlouvy. 

3. Uchaze� je povinen upravit návrh smlouvy v �ásti identifikující smluví strany na stran� uchaze�e, a 
to v souladu se skute�ným stavem, aby bylo vymezení uchaze�e jednozna�né a dostate�n� jasné. 
V p�ípad� nabídky podávané spole�n� n�kolika dodavateli (jako jedním uchaze�em) jsou 
dodavatelé povinní doplnit ustanovení o spole�né odpov�dnosti dodavatel� a oprávn�ní upravit 
právní zkratky ozna�ující smluvní stranu poskytovatele a tomu odpovídající slovní tvary ve 
smlouvy a po�et stejnopis� smlouvy. 

4. Podává-li nabídku více dodavatel� spole�n� (jako jeden uchaze�), jsou povinni ve smlouv� z�eteln� 
vymezit, který z dodavatel� je oprávn�n jednat za ostatní ú�astníky ve v�cech spojených 
s poskytováním pln�ní ve�ejné zakázky �i jejích ur�ité �ásti, který dodavatel bude faktura�ním 
místem, a kterou konkrétní �ást pln�ní hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatel�. 

Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1. V p�ípad� prodlení Zhotovitele s pln�ním jakékoliv lh�ty uvedené v této smlouv� a dále v p�ípad� 

nepln�ní Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit v��i n�mu smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
celkové ceny p�edm�tu pln�ní s DPH za každý i zapo�atý den následující po marném uplynutí 
doby pln�ní, nebo (nejsou-li lh�ty ve smlouv� uvedeny) za každý  i zapo�atý den nepln�ní. 

2. P�i nedodržení termínu splatnosti da�ového dokladu - faktury Objednatelem je Zhotovitel 
oprávn�n požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se �ídí na�ízením vlády �. 
142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok� z prodlení a poplatku z prodlení podle ob�anského 
zákoníku, v platném zn�ní.  

3. Jakékoliv omezování výše p�ípadných sankcí se nep�ipouští. 
4. Žádná ze smluvních stran není odpov�dná za prodlení zp�sobené prodlením s pln�ním závazk� 

druhé smluvní strany nebo v p�ípad� neposkytnutí požadované sou�innosti, vymezené ve 
smlouv�.  

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto 
smlouvou. 

6. Okolnosti vylu�ující odpov�dnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 
Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.  

7. Zaplacením smluvním pokuty není dot�eno právo smluvních stran na úhradu zp�sobené škody v 
plné výši. 

 
 

Náhrada škody 
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody zp�sobené Objednateli porušením svých povinností, 

porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za škody vzniklé v 
d�sledku vad pln�ní, a to v plné výši. O náhrad� škody platí obecná ustanovení Obchodního 
zákoníku, v platném zn�ní. 
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2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše �i druhu náhrady škody se nep�ipouští. 
3. Žádná ze smluvních stran není odpov�dná za prodlení zp�sobené prodlením s pln�ním závazk� 

druhé smluvní strany. 

Ochrana informací 
1. Ob� smluvní strany berou na v�domí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické 

podob� zve�ejn�n na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neur�itou. 
2. Ob� smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp�ístupnit t�etím osobám d�v�rné 

informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona �. 106/1999 
Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� není tímto ustanovením 
dot�ena. 

3. Za d�v�rné informace se považují veškeré následující informace: 
a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou; 
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml�enlivosti Objednatele; 
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem �i Zhotovitelem ozna�eny jako d�v�rné 

ve smyslu ustanovení § 152 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 

4. Povinnost zachovávat ml�enlivost uvedená v tomto �lánku se nevztahuje na informace: 
a) které jsou nebo se stanou všeobecn� a ve�ejn� p�ístupnými jinak, než porušením právních 

povinností ze strany Zhotovitele, 
b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln� k dispozici ješt� 

p�ed p�ijetím t�chto informací od Objednatele, 
c) které budou Zhotoviteli po uzav�ení této smlouvy sd�leny bez závazku ml�enlivosti t�etí 

stranou, jež rovn�ž není ve vztahu k nim nijak vázána, 
d) jejichž sd�lení se vyžaduje ze zákona. 

5. D�v�rné informace zahrnují rovn�ž veškeré informace získané náhodn� nebo bez v�domí 
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t�etí strany, které se týkají Objednatele 
�i pln�ní této smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp�ístupní jakékoliv t�etí osob� d�v�rné informace druhé strany 
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form�, a že podniknou všechny nezbytné kroky k 
zabezpe�ení t�chto informací. Zhotovitel je povinen zabezpe�it veškeré d�v�rné informace 
Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že d�v�rné informace užije pouze za ú�elem pln�ní této smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p�ípustná. 

8. Zhotovitel je povinen svého p�ípadného subdodavatele zavázat povinností ml�enlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejmén� ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zavázán sám. 

9. Trvání povinnosti ml�enlivosti podle tohoto �lánku je stanoveno následovn�: 
a) v p�ípad� smluv, jejichž p�edm�tem je opakované pln�ní, po dobu 5 let od ukon�ení smlouvy; 
b) v p�ípad� smluv s jednorázovým pln�ním po dobu 5 let od skon�ení záru�ní doby. 

10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto �lánku má druhá smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

11. V p�ípad� porušení povinností uložených smluvním stranám tímto �lánkem má druhá smluvní 
strana, vedle náhrady škody, ú�tovat smluvní pokutu ve výši 100.000 K� za každý p�ípad 
porušení. 

Ukon�ení smluvního vztahu 
1. Smlouva se uzavírá na dobu ur�itou a to od data podpisu smlouvy do 31.12.2013 
2. Smluvní vztah skon�í uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto �lánku. Ukon�ením smlouvy 

nejsou dot�ena práva z poskytnutí licencí na dobu neur�itou, práva z odpov�dnosti za vady, 
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povinnost ml�enlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po 
zániku smluvního vztahu.  

3. Smluvní vztah vniklý na základ� této smlouvy m�že být ukon�en i p�ed uplynutím doby uvedené 
v odstavci 1. tohoto �lánku písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany jsou oprávn�ny odstoupit od smlouvy z d�vod� uvedených v zákon�, z d�vod� 
uvedených ve smlouv� a dále z d�vodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 
345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je d�vodem pro odstoupení 
od smlouvy nebylo zp�sobeno okolnostmi vylu�ujícími odpov�dnost dle ustanovení § 374 
obchodního zákoníku. 
4.1 Objednatel je oprávn�n od této smlouvy odstoupit zejména v následujících p�ípadech 

podstatného porušení povinností Zhotovitelem: 
a) v p�ípad�, že bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, a v p�ípad� že Zhotovitel podá 

insolven�ní návrh jako dlužník, insolven�ní návrh podaný proti Zhotoviteli bude zamítnut 
pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude vydáno jiné 
rozhodnutí s obdobnými ú�inky; 

b) v p�ípad� prodlení Zhotovitele s dodáním p�edm�tu pln�ní o více jak 30 kalendá�ních dní 
po termínu pln�ní; 

c) v p�ípad�, že Zhotovitel neodstraní vady p�edm�tu pln�ní ani ve lh�t� 30 kalendá�ních dní 
od jejich oznámení Objednatelem; 

d) v p�ípad� realizace p�edm�tu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v rozporu s 
obecn� závaznými právními p�edpisy nebo v p�ípad� nedodržování jiných závazných 
dokument� �i p�edpis� (zejména p�edpis� pro bezpe�nost práce, požární bezpe�nost 
apod.);  

e) v p�ípad� jiného porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran�no ani do 30 
kalendá�ních dní od doru�ení výzvy Objednatele. 

4.2  V p�ípad� odstoupení podle �lánku 4.1 písm. b), c) a e) je po marném uplynutí 30denní lh�ty 
Objednatel oprávn�n od smlouvy jednostrann� odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze 
strany Zhotovitele. Zhotovitel má v p�ípad� odstoupení od smlouvy v každém p�ípad� nárok 
na náhradu prokázaných náklad�, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním �ešením, 
zejména náklad�, které mohou vzniknout v souvislosti se zajišt�ním náhradního pln�ní. 

4.3 Objednatel je v p�ípad� odstoupení od této smlouvy oprávn�n podle své volby bu
 odstoupit 
od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od �ásti smlouvy, která bude v dob� odstoupení 
nespln�na. V p�ípad� �áste�ného odstoupení je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli 
cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln�ní, která nejsou dot�ena 
odstoupením. 

4.4 Zhotovitel je oprávn�n od této smlouvy odstoupit v následujících p�ípadech podstatného 
porušení Objednatelem: 
a) bude-li Objednatel v prodlení s pln�ním lh�ty splatnosti da�ového dokladu – faktury o 

více jak 30 kalendá�ních dní, p�i�emž nárok na úrok z prodlení, není tímto ustanovením 
dot�en, 

b) v p�ípad� prodlení Objednatele s poskytnutím sou�innosti o více než 30 kalendá�ních dní 
od prokazatelného doru�ení písemné výzvy Zhotovitele.  

4.5 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n�m být uveden odkaz na ustanovení 
této smlouvy �i právních p�edpis�, které zakládá oprávn�ní od smlouvy odstoupit. 

4.6 Práva smluvních stran vzniklá p�ed platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením 
dot�ena. 

4.7 V p�ípad� �áste�ného odstoupení od této smlouvy z�stává tato smlouva v platnosti ohledn� 
t�ch �ástí díla, které nejsou dot�eny odstoupením.  
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4.8 V p�ípad� �áste�ného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dn� 
od prokazatelného doru�ení odstoupení p�edat Objednateli ty �ásti díla, které nebyly dot�eny 
odstoupením, v�etn� p�ípadných zdrojových kód� a dalších podklad� nezbytných k 
dokon�ení díla Objednatelem �i t�etími osobami.  

4.9 V p�ípad� �áste�ného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon�it dílo sám 
nebo prost�ednictvím jím ur�ené osoby a je oprávn�n použít za tímto ú�elem veškeré �ásti 
díla, které nebyly dot�eny odstoupením. 

4.10 Smluvní vztah skon�í dnem doru�ení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
stran�, nebo dnem uvedeným v oznámení. 

4.11 Odstoupení od této smlouvy �i jiné ukon�ení smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany neve�ejných informací, 
zajišt�ní pohledávky kterékoliv ze stran, �ešení spor� a ustanovení týkající se t�ch práv a 
povinností, z jejichž povahy toto vyplývá. 

Práva duševního vlastnictví  
1. Zhotovitel prohlašuje, že p�edm�t pln�ní dle této smlouvy je bez právních vad, zejména že není a 

nebude zatížen žádnými právy t�etích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv 
finan�ní nebo jiný závazek ve prosp�ch t�etí strany. V p�ípad�, že bude toto oznámení 
nepravdivé, je Zhotovitel v plném rozsahu odpov�dný za p�ípadné následky takovéhoto jednání, 
p�i�emž právo Objednatele na p�ípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z�stává nedot�eno. 

2. Jsou-li sou�ástí p�edm�tu pln�ní podle této smlouvy po�íta�ové programy �i jiné výsledky 
�innosti chrán�né právem z pr�myslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen 
„Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto �lánku. 

3. V p�ípad�, že sou�ástí Licencovaných materiál� jsou standardní produkty Zhotovitele nebo 
t�etích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produkt� nevýhradní licenci. 

4. K �ástem Licencovaných materiál�, které byly Zhotovitelem vytvo�eny �i upraveny na 
objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je 
oprávn�n tyto �ásti Licencovaných materiál� upravovat, a to p�ípadn� i prost�ednictvím t�etích 
osob. 

5. V p�ípad�, že p�edm�t pln�ní podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon�en nebo p�edán 
Objednateli v�as, je Objednatel oprávn�n p�edm�t pln�ní dokon�it, a to i prost�ednictvím t�etích 
osob.  

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud�luje pro všechny zp�soby užití, Objednatel však 
není povinen licenci využít. 

7. Územní ani �asový rozsah licence není omezen. Ukon�ení podpory �i jiných služeb 
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv. 

8. Objednatel je oprávn�n umožnit užívání p�edm�tu pln�ní podle této smlouvy v�etn� 
Licencovaných materiál� organiza�ním složkám státu a p�ísp�vkovým organizacím v p�sobnosti 
Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dot�ena 
omezení rozsahu licence na základ� po�tu oprávn�ných uživatel� �i sou�asných p�ístup� 
stanovená v této smlouv�. 

9. Cena p�edm�tu pln�ní podle této smlouvy zahrnuje i odm�nu za licenci k užití Licencovaných 
materiál�, které budou jeho sou�ástí. 

Rozhodné právo 
1. Tato smlouva se �ídí právním �ádem �eské republiky. 
2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový vztah 

založený touto smlouvou se �ídí obchodním zákoníkem. 
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3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, 
ukon�ení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy �eské republiky. 

4. Smluvní strany podle § 89a ob�anského soudního �ádu ur�ují jako místn� p�íslušný soud Obvodní 
soud pro Prahu 1; v p�ípad�, že podle procesních p�edpis� je k rozhodování v�ci p�íslušný krajský 
soud, ur�ují smluvní strany jako místn� p�íslušný soud M�stský soud v Praze. 

Záru�ní podmínky a sankce za prodlení s odstran�ním vady p�edm�tu pln�ní 
1. Nad rámec odpov�dnosti za vady Zhotovitel poskytuje na p�edm�t pln�ní specifikovaný ve 

smlouv� záruku na bezvadnou funk�nost v délce trvání 24 m�síc�.  
2. Záru�ní doba za�íná b�žet ode dne p�evzetí p�edm�tu pln�ní Objednatelem.  
3. Zhotovitel se zavazuje v záru�ní dob� bezplatn� odstranit vady p�edm�tu pln�ní do 5 dn� 

(konkrétní lh�ta bude upravena dle požadavku objednatele) od prokazatelného nahlášení vady 
(pokud není v záru�ních podmínkách stanovena lh�ta kratší) a pokud to nebude objektivn� 
možné, tak v této lh�t� navrhnout Objednateli náhradní �ešení, které bude co možná nejvíce 
eliminovat p�ípadnou škodu Objednatele. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vým�nou 
nebo op�tovným provedením vadné �ásti p�edm�tu pln�ní nebo jiným zp�sobem stanoveným 
právními p�edpisy podle volby Objednatele.  

4. V p�ípad� prodlení Zhotovitele s odstran�ním vady p�edm�tu pln�ní nebo nahrazením vadného 
p�edm�tu pln�ní shodným p�edm�tem pln�ní novým, bezvadným ve lh�t� dle odst. 3 tohoto 
�lánku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v �l. Sankce – 
smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 1. Výše sankce není omezena. Uhrazením smluvní pokuty 
není dot�eno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh�t� uvedené v odst. 3 tohoto �lánku, je Objednatel 
oprávn�n odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost�ednictvím t�etích osob a požadovat 
po Zhotoviteli úhradu náklad� ú�eln� vynaložených v souvislosti s odstra�ováním vad. 
Uplatn�ním práva podle tohoto �lánku není dot�eno právo Objednatele na odstoupení od 
smlouvy.  

6. Zhotovitel odpovídá za to, že p�edm�t pln�ní bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami 
stanovenými platnými právními p�edpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funk�ního 
chování a vlastností p�edm�tu pln�ní s dodanou dokumentací a akcepta�ním (nebo dle 
oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p�edm�tu pln�ní pro ú�ely vyplývající z 
této smlouvy a jejích p�íloh.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady zp�sobené následujícími okolnostmi: 
a) nevhodnými zásahy do p�edm�tu pln�ní provedenými Objednatelem �i t�etí stranou nad 

rámec úprav schválených Zhotovitelem �i uvedených v dokumentaci p�edm�tu pln�ní; 
b) vlivy zm�n technického a programového vybavení, které není sou�ástí p�edm�tu pln�ní, s 

výjimkou p�ípad�, kdy Zhotovitel takové zm�ny schválil nebo kdy takové zm�ny byly 
uvedeny v dokumentaci p�edm�tu pln�ní; 

c) obsluhou ze strany Objednatele �i t�etích osob, která je v rozporu s dokumentací p�edm�tu 
pln�ní; 

d) užitím p�edm�tu pln�ní, které je v rozporu s dokumentací p�edm�tu pln�ní. 
8. Pro uplatn�ní vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn�n uplatnit vady 

p�edm�tu pln�ní u Zhotovitele kdykoliv b�hem záru�ní doby bez ohledu na to, kdy Objednatel 
takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou�ení pochybností se sjednává, že akceptací 
p�edm�tu pln�ní nebo jeho �ásti není dot�eno právo Objednatele uplat�ovat nároky z vad 
p�edm�tu pln�ní, které byly zjistitelné, ale zjišt�ny nebyly, v pr�b�hu akceptace. 
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9. Pokud Objednatel nem�že p�edm�t pln�ní nebo jeho �ást pro vady užívat, prodlužuje se záru�ní 
doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran�ní Zhotovitelem. 

Zm�ny smlouvy 
1. Tuto smlouvu lze m�nit anebo dopl�ovat pouze písemnými dodatky takto ozna�ovanými a 

�íslovanými vzestupnou �adou po dohod� obou smluvních stran a podepsanými oprávn�nými 
zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná. 

Cena, platební podmínky a fakturace 
1. Celková cena uvedená ve smlouv� je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona �.526/1990 

Sb., o cenách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a je cenou kone�nou a nep�ekro�itelnou, která 
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p�edm�tu smlouvy, v�etn� náklad� souvisejících 
s p�ípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln�ní apod. 

2. splatnost �ádn� vystaveného da�ového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zák. �. 
235/2004 Sb., o DPH, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu 
ustanovení § 13a obchodního zákoníku, �iní 21 dn� od doru�ení, 

3. cenu služby je možné p�ekro�it pouze v p�ípad�, že dojde v pr�b�hu realizace služeb ke zm�nám 
da�ových p�edpis� upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto p�ípad� smluvní strany povinny 
uzav�ít dodatek ke smlouv�, 

4. objednatel má právo da�ový doklad p�ed uplynutím lh�ty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k 
prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených právních 
p�edpis�. Nová lh�ta splatnosti v délce 21 dn� po�ne plynout ode dne doru�ení opraveného 
da�ového dokladu objednateli, 

5. v p�ípad�, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpo�tu nepoda�í zajistit 
finan�ní prost�edky na realizaci p�edm�tu smlouvy, má objednatel právo jednostrann� odstoupit 
od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu, 

6. platby budou probíhat výhradn� v K� a rovn�ž veškeré cenové údaje budou v této m�n�. 
7. výše ceny ve smlouv� bude za celé období trvání smlouvy uvedena bez DPH, s DPH a samostatn� 

DPH. 
�



P�íloha �. 4 
�estné prohlášení 

 
A. dle § 53 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách (dále jen „zákon“)  
      Spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad� 

Dodavatel prohlašuje, že: 
� statutární orgán/všichni �lenové statutárního orgánu/právnická osoba  je/jsou trestn� 

bezúhonní ve smyslu § 53 odst. 1 písm a) zákona,  
� statutární orgán/všichni �lenové statutárního orgánu/právnická osoba je/jsou trestn� 

bezúhonní  ve smyslu § 53 odst. 1 písm  b) zákona,  
� nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé sout�že formou podplácení podle 

zvláštního právního p�edpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona), 
� v��i jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob�hlo insolven�ní �ízení, v n�mž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven�ní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek neposta�uje 
k úhrad� náklad� insolven�ního �ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
neposta�ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních p�edpis�   (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona), 

� není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),  
� nemá v evidenci daní zachyceny da�ové nedoplatky, a to jak v �eské republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání �i bydlišt� dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), 
� nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, a to jak v �eské republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání �i bydlišt� dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),  
� nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 

zam�stnanosti, a to jak v �eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání �i bydlišt� dodavatele   
� nebyl v posledních 3 letech pravomocn� disciplinárn� potrestán �i mu nebylo pravomocn� uloženo 

kárné opat�ení podle zvláštních právních p�edpis�, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 
odborné zp�sobilosti podle zvláštních p�edpis�; pokud dodavatel vykonává tuto �innost 
prost�ednictvím odpov�dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za �innost dodavatele, vztahuje 
se p�edpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),                                                                         

� není veden v Rejst�íku osob se zákazem pln�ní ve�ejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona), 
� nebyla mu v posledních 3 letech pravomocn� uložena pokuta za umožn�ní výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního p�edpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).  
 

B.  dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona -  Prohlášení o ekonomické a finan�ní 
zp�sobilosti  

Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finan�n� zp�sobilý splnit ve�ejnou zakázku.  
 

C. dle § 68 odst. 3 zákona  - �estné prohlášení 
a) 1. Dodavatel p�ekládá seznam statutárních orgán� nebo �len� statutárních orgán�, kte�í v posledních 3 

letech od konce lh�ty pro podání nabídek byli v pracovn�právním, funk�ním �i obdobném pom�ru 
u zadavatele*): 

Jméno a p�íjmení: ……………………………. 
Jméno a p�íjmení: …………………………….(v p�ípad� pot�eby seznam  rozši�te)  

 

2. Dodavatel prohlašuje, že nelze sestavit seznam statutárních orgán� nebo �len� statutárních orgán� 
ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, nebo� takové osoby neexistují*). 

 
b) 1. Dodavatel je akciovou spole�ností a uvádí ve lh�t� pro podání nabídek tento pravdivý seznam 

vlastník� akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p�esahuje 10% základního kapitálu*).  
………………… 
………………… 

 

2. Dodavatel není akciovou spole�ností*).  
 
 
 



 
c) Dodavatel neuzav�el a ani v budoucnu neuzav�e v souvislosti se zadávanou ve�ejnou zakázkou 

zakázanou dohodu podle zákona �. 143/2001 Sb., o ochran� hospodá�ské sout�že a o zm�n� n�kterých 
zákon� (Zákon o ochran� hospodá�ské sout�že), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

V .......................dne ............... 
 
…………………………………………………………….        ……………………………….. 

Jméno a  p�íjmení  osoby oprávn�né jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
*) Nehodící se škrtn�te  
 



P�íloha �. 5  
�estné prohlášení 

 
Spln�ní technických kvalifika�ních p�edpoklad� 

 
 

Dle bodu X. 3 A) výzvy:  
Požadavek: Popis obdobného �ešení, které dodavatel realizoval v posledních 3 letech. Musí se jednat o �ešení, 
kde dodavatel použil obdobné technologie, kde cílovou skupinou byla ve�ejnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 

Dle bodu X. 3 B) výzvy:  
Požadavky: 

Realiza�ní tým složený z odborník� na oblast business intelligence, p�i�emž: 

a) všichni �lenové realiza�ního týmu musí mít znalost �eského jazyka na komunika�ní úrovni 
(komunika�ní jazyk v rámci ve�ejné zakázky bude �eský jazyk); 

b) jeden �len realiza�ního týmu musí být technickým architektem �ešení Business Intelligence 
s praxí v délce trvání nejmén� 6 let a dále se podílel jako technický architekt na realizaci dodávky, jímž 
uchaze� prokazuje spln�ní technického kvalifika�ního p�edpokladu, nebo rovnocenné; 

c) jeden �len realiza�ního týmu musí být procesním architektem v oblasti rozpo�tu a ú�etnictví 
ve�ejného sektoru s praxí v délce trvání nejmén� 5 let, s prokazatelnou praxí s vedením týmu minimáln� 
3 roky. 

 
Jmenný seznam  
Jméno a p�íjmení 
pracovníka : 

 

Pozice v realiza�ním týmu  
Ozna�ení pozice 
v realiza�ním týmu 

 

Dosažené vzd�lání  
P�ehled profesní praxe a její 
délka v relevantním oboru  

 

Znalost �eského jazyka  



�estn� prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé 
 
Podpis: 

Jméno a p�íjmení 
pracovníka : 

 

Pozice v realiza�ním týmu  
Interní �len/spolupracující 
advokát 

 

Dosažené vzd�lání  
P�ehled profesní praxe a její 
délka v relevantním oboru  

 

Znalost �eského jazyka  
�estn� prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé 
 
Podpis: 

 
Jméno a p�íjmení 
pracovníka : 

 

Pozice v realiza�ním týmu  
Interní �len/spolupracující 
advokát 

 

Dosažené vzd�lání  
P�ehled profesní praxe a její 
délka v relevantním oboru  

 

Znalost �eského jazyka  
�estn� prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé 
 
Podpis: 

V p�ípad� pot�eby tabulku rozši�te.  
 
 

Prohlašuji/jeme,  že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 
 
 

V …………….dne …………………….. 
 
 
 

………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  p�íjmení osoby oprávn�né jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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