
�eská republika 
MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní p�ihrádka 77 
118 10  Praha 1 
TEL.: 257043446      FAX: 257042609      I� 00006947 

 

V Praze dne  14.3.2013 
PID: MFCR3XDHPT 
�. j.: MF-42831/2012/23-2302/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. Jana Dušánková, l. 3446 

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

P�íloha �. 2 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny 
 P�íloha �. 3 – Obchodní a platební podmínky  

P�íloha �. 4 – Krycí list nabídky 
 P�íloha �. 5 – �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 �. 6 – Seznam instalovaných prost�edk� a za�ízení 
P�íloha �. 7 – Osnova pro zpracování nabídky 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
       V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky 
a prokázání spln�ní kvalifikace v tomto zadávacím �ízení:   
                                                                                                                           
„Servisní podpora prost�edk� Jednotného bezpe�nostního systému v objektu 

MF Janovského 2, Praha 7“ 
 
 
 
 
I. Identifika�ní údaje zadavatele  

Název: �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 

a) Druh ve�ejné zakázky: 
Ve�ejná zakázka na služby realizovaná formou zjednodušeného podlimitního �ízení.  



b) P�edm�t ve�ejné zakázky:   
P�edm�tem ve�ejné zakázky je zajišt�ní servisní podpory provozu a údržby integra�ní 
platformy  Advanced Building Intelligence, v�etn� implementovaných technických 
prost�edk� Jednotného bezpe�nostního systému v objektu Ministerstva financí �R 
Janovského 2, Praha 7.  
Zám�rem je sjednotit systém záru�ní a pozáru�ní pé�e s ostatními objekty MF, p�edevším pak 
se servisními službami poskytovanými GSA v objektu Janovského 2. P�estože soubory EZS, 
ACS a CCTV jsou v obou �ástech provozovány odd�len�, �ást MF je integrální sou�ástí 
Jednotného bezpe�nostního systému objekt� MF�R, ale EZS, ACS a CCTV �ásti GSA jsou 
provozovány autonomn�, vše však spojuje jednotná HW platforma, kde by m�ly být 
poskytovány služby na stejné úrovni. Navíc k tomuto jsou v obou �ástech instalovány 
systémy EPS a AVS, jejichž servis je pln� v kompetenci MF.  
 
Podrobné vymezení p�edm�tu ve�ejné zakázky je uvedeno v  P�íloze �. 1 – Specifikace 
p�edm�tu ve�ejné zakázky. 
 

Klasifikace CPV: služby   
35120000-1 Dohlížecí a zabezpe�ovací systémy a za�ízení 
50610000-4 Opravy a údržba bezpe�nostního za�ízení 
 
 

III. Doba a místo pln�ní ve�ejné zakázky:  
a) Doba pln�ní: od podpisu smlouvy na dobu neur�itou s výpov�dní lh�tou 3 m�síce�
b) Místo pln�ní: Ministerstvo financí, Janovského 2, 170 00 Praha 7.�

 
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. 
Dodate�né informace k zadávacím podmínkám budou pr�b�žn� uve�ej�ovány na 
internetové adrese – www.mfcr.cz (ministerstvo/ve�ejné zakázky/ve�ejné zakázky 2013) 
a na profilu zadavatele – www.e-zakazky.cz.  
 
Prohlídka místa pln�ní  se uskute�ní dne 22.3.2013, v 10:00 hodin, v budov� 
Ministerstva financí, Janovského 2, 170 00 Praha 7. Sraz ú�astník� u recepce. 

 
V. Varianty nabídky 

Zadavatel nep�ipouští varianty nabídky. 
 

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 – Servisní podpora prost�edk� 
Jednotného bezpe�nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 - odd. 
2302/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 14:00 
hodin dne  2.4.2013. Na obálce musí být uvedena adresa uchaze�e. 

 



VII. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami  
Otevírání obálek s nabídkami se uskute�ní dne  2.4.2013  ve 14:30 hodin 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 2.4.2013 ve 14:25  hodin 
v hale Ministerstva financí, Letenská 15,  Praha 1, u recepce. 
 

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

IX. Požadavky na p�edložení nabídky  
Nabídka bude p�edložena v �eském jazyce 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 v�etn� 
elektronické podoby návrhu smlouvy ve formátu .docx. 

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. Zadavatel požaduje, aby 
nabídka byla strukturovaná dle osnovy uvedené v P�íloze �. 7 této výzvy. 

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

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

  podmínky. 
 

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 Krycím listu nabídky (P�íloha �. 4). 
 
Sou�ástí nabídky dále 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 �. 5 – �estné prohlášení) 
 

  X.  Zp�sob zpracování nabídkové ceny 
Celková nabídková cena za p�edm�t pln�ní ve�ejné zakázky bude stanovena na období 
pln�ní 4 let a pro její kalkulaci musí být použita kalkula�ní tabulka uvedená v P�íloze 
�. 2. �ádn� vypln�ná tabulka pro stanovení nabídkové ceny musí být sou�ástí p�edložené 
nabídky uchaze�e. 



V tabulce v P�íloze �. 2 znamená: 
kpl -  kumulovaná položka zahrnující dot�ená technická za�ízení 
VRN – vedlejší rozpo�tované náklady spojené s vystavením faktury a protokol�, dopravné 

a jiné vedlejší náklady 
Servisní podpora – standard GSA -  p�ípadné náklady spojené s provád�ním servisních 

�inností ve spolupráci a s postupy a podmínkami GSA. 
�etnost – p�edpokládaný po�et provedení daných �inností v 1 kalendá�ním roce  
  
Celková nabídková cena musí být shodná s celkovou nabídkovou cenou uvedenou 
v Krycím listu (P�íloha �. 4).    
 

XI. Jiné požadavky zadavatele  
1. Uchaze� p�edloží �estné prohlášení o své ekonomické a finan�ní zp�sobilosti (§ 50 

odst. 1 písm. c) zákona). �estné prohlášení je p�ílohou �. 5 této výzvy.  
2. Zadavatel požaduje stru�ný popis zp�sobu zajišt�ní pln�ní p�edm�tu ve�ejné 

zakázky v rozsahu, který umožní posouzení nabídky dle díl�ího hodnotícího 
kritéria �. 2 - Technická úrove� nabízeného pln�ní. Jedná se o popis poskytování 
servisních �inností, provád�ní údržby a profylaxí, revizí a drobných oprav na 
za�ízeních uvedených v P�íloze �. 6 – Seznam instalovaných prost�edk� a 
za�ízení, organizace servisních hlášení a funkcionality Help Desku, zp�sob 
komunikace, základní lh�ty spojené s nahlášením a odstran�ním závad, vymezení 
�inností, které nespadají do p�edm�tu pln�ní a budou �ešeny separátn�, zp�sob 
dodávek náhradních díl� na za�ízení mimo záruku. 

3. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude vedena v �eském 
jazyce. 

 
 
XII. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Kvalifikovaným pro pln�ní ve�ejné zakázky je dodavatel, který splní/p�edloží:  
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� ve smyslu § 53 
zákona. 
�estné prohlášení  je p�ílohou �. 5 této výzvy.  

   
2) Profesní kvalifika�ní p�edpoklady   (§ 54 odst. a), b) a e) zákona)   

Dodavatel  p�edloží kopii: 
1) 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�).    
2) Dokladu o oprávn�ní k podnikání  (nap�. výpis ze živnostenského rejst�íku, živnostenský list, 

koncesní listina aj.)  
3) Doklad� prokazujících schopnost dodavatele zabezpe�it ochranu utajovaných  

                informací (UI) dle zákona �. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o  
                bezpe�nostní zp�sobilosti, v platném zn�ní:  

- ov��ená kopie platného „Osv�d�ení podnikatele“ k p�ístupu a nakládání s 
UI min. stupn� utajení „D�v�rné“ s platností po celou dobu pln�ní 
p�edm�tu zakázky,  

- nejmén� 6 pracovník� dodavatele, kte�í se budou podílet na realizaci 
ve�ejné zakázky, kopii držitele „Osv�d�ení fyzické osoby“ min. pro p�ístup 
k UI stupn� utajení „D�v�rné“, 



- ov��enou kopii certifikátu „Informa�ního systému“ ur�eného pro nakládání 
s UI min. stupn� utajení „D�v�rné“.   

 
Prokázání výše uvedených kvalifika�ních p�edpoklad�  m�že být formou �estného 
prohlášení. Dodavatel  jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodn�jší, prokáže 
zadavateli ve smyslu § 62 odst. 3 zákona p�ed podpisem smlouvy spln�ní 
profesních kvalifika�ních p�edpoklad�  p�edložením originál� nebo ú�edn� 
ov��ených doklad�. 

      3) Technické kvalifika�ní p�edpoklady (§ 56 odst. 2 písm. a) a b) zákona) 
Technické kvalifika�ní p�edpoklady splní dodavatel, který p�edloží: 

     a) Seznam obdobných zakázek, realizovaných v posledních 3 letech (2010 až 2012).  
         Uchaze� uvede alespo� 3 zakázky v minimální hodnot� 500.000,- K� bez DPH na 

jednu zakázku.   
 
b) Seznam �len� �ešitelského týmu v minimálním po�tu 6-ti osob.   
    Složení �ešitelského týmu musí odpovídat p�ehledu pln�ní zakázky.  
 

ad a) Dodavatel  jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodn�jší, prokáže  zadavateli ve 
smyslu § 62 odst. 3 zákona p�ed podpisem smlouvy spln�ní tohoto technického   
kvalifika�ního p�edpokladu p�edložením následujících doklad� o realizaci výše 
uvedených služeb: 

1. osv�d�ení vydané �i podepsané ve�ejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány ve�ejnému zadavateli, nebo 

2. osv�d�ení vydané jinou osobou, pokud bylo služby poskytovány jiné osob� než 
ve�ejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskute�n�ní pln�ní dodavatele, není-li sou�asn� 
možné osv�d�ení podle bodu 2 od této osoby získat z d�vod� spo�ívajících na její 
stran�. 

 
ad b) Dodavatel  jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodn�jší, prokáže  zadavateli ve 

smyslu § 62 odst. 3 zákona p�ed podpisem smlouvy spln�ní tohoto technického   
kvalifika�ního p�edpokladu doložením níže uvedených certifikát� pro jednotlivé 
�leny �ešitelského týmu:   

� certifikát „Projektování, programování a servis systému ABI 4.5 AJAX“. 
� certifikát „Projektování, programování a servis systému Alvis 3.5“. 
� certifikát „Konfigurace a správa serveru Poseidon v systému Alvis 3.5“. 
� certifikát „Správa ABI – Intellex“. 
� certifikát projektování, programování, montáž a servis systému ACCESS 
� Northern+WIN-PAK. 
� certifikát správy rozhraní API k systému WIN-PAK.                                

                                                         
XIII. Hodnotící kriteria, zp�sob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií  

Základním kritériem pro zadání ve�ejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
Díl�í hodnotící kritéria: Váhy v % 
1)  Nabídková cena za pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky     70% 
2)  Technická úrove� nabízeného pln�ní    30%  

 
 



Zp�sob hodnocení nabídek:  
ad 1)  Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom�ru nabídkové ceny  nabídky 
s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové cen� hodnocené nabídky) * vynásobeno 
váhou v  %. 

 
ad 2) V rámci tohoto díl�ího kritéria budou hodnoceny parametry, organizace a rozsah 

služeb servisní podpory, zejména garantované lh�ty poskytování jednotlivých 
služeb servisní podpory, režimy jednotlivých služeb, parametry poskytování 
servisních služeb (reak�ní doba, doba zahájení servisního zásahu), vlastnosti a 
organizace centra služeb servisní podpory, zajišt�ní služeb v denních a no�ních 
hodinách, systém hlášení závad, možnosti komunikace s uchaze�em (komunika�ní 
kanály).  

 
Hodnotící komise sestaví po�adí nabídek od nejvhodn�jší k nejmén� vhodné a 
p�i�adí nejvhodn�jší nabídce 100 bod� a každé následující nabídce p�i�adí takové 
bodové ohodnocení, které vyjad�uje míru spln�ní díl�ího kritéria ve vztahu 
k nejvhodn�jší nabídce.  

 
 

XIV.   Zrušení zadávacího �ízení  
 Zadavatel je oprávn�n  nebo m�že zrušit zadávací �ízení  v souladu s § 84  zákona.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Stanislav Sluka 
�editel odboru - Finan�ní 

 
 
 
 
 



P�íloha �.1                   
 

Specifikace p�edm�tu ve�ejné zakázky 
 
P�edm�t VZ: 
 
      P�edm�tem ve�ejné zakázky je zajišt�ní servisní podpory provozu a údržby integra�ní 
platformy  Advanced Building Intelligence, v�etn� implementovaných technických 
prost�edk� Jednotného bezpe�nostního systému v objektu Ministerstva financí �R 
Janovského 2, Praha 7.  
 
Zám�rem je sjednotit systém záru�ní a pozáru�ní pé�e s ostatními objekty MF, p�edevším pak 
se servisními službami poskytovanými GSA v objektu Janovského 2. P�estože soubory EZS, 
ACS a CCTV jsou v obou �ástech provozovány odd�len�, �ást MF je integrální sou�ástí 
Jednotného bezpe�nostního systému objekt� MF�R, ale EZS, ACS a CCTV �ásti GSA jsou 
provozovány autonomn�, vše však spojuje jednotná HW platforma, kde by m�ly být 
poskytovány služby na stejné úrovni. Navíc k tomuto jsou v obou �ástech instalovány 
systémy EPS a AVS, jejichž servis je pln� v kompetenci MF.  
 
P�edpokládaný rozsah pln�ní 
 
1/ EPS  
U elektrické požární signalizace se krom� pravidelných jednoro�ních kontrol 
provozuschopnosti provád�jí zkoušky �innosti elektrické požární signalizace p�i provozu, a 
to:  
a) jednou za m�síc u úst�eden a dopl�ujících za�ízení, 
b) jednou za p�l roku u  samo�inných hlási��  požáru a za�ízení, které elektrická požární 
signalizace ovládá,  pokud  v  ov��ené  projektové  dokumentaci   nebo  v podrobn�jší 
dokumentaci,  pop�ípad�   v  pr�vodní  dokumentaci   výrobce  nebo v posouzení  požárního   
nebezpe�í  není,  vzhledem   k provozním podmínkám nebo vlivu prost�edí, ur�ena lh�ta 
kratší. 
 
Zkouška �innosti elektrické požární signalizace p�i provozu se provádí prost�ednictvím osob 
pov��ených údržbou tohoto za�ízení. Shoduje-li se termín zkoušky �innosti elektrické požární 
signalizace p�i provozu s termínem pravidelné jednoro�ní kontroly provozuschopnosti, pak 
tato kontrola provedení zkoušky �innosti nahrazuje. 
 
Zkouška �innosti jednotlivých druh� samo�inných hlási�� požáru se provádí za provozu 
pomocí zkušebních p�ípravk� dodávaných výrobcem.  
 

 P�edm�t kontroly Termím 

 Obecn� 1 / rok 1 / 6 m�síc� 1 / m�síc 

� Provedení a úplnost prací je v souladu s platnou dokumentací dopln�nou o zm�ny, X   

 materiály a typy za�ízení jsou v souladu s platnou dokumentací X   

� Za�ízení je vhodné pro daný prostor a je p�ístupné X X  

� Ozna�ení obvod� je správné a �itelné X X  

� Nejsou viditelné neschválené zm�ny X X  

� Nejsou žádné neschválené zm�ny X   



� Šrouby, kabelové vývodky, zaslepovací zátky jsou správného typu, úplné a t�sné    

 vizuální kontrola X X  

 fyzická kontrola X   

� Stav t�sn�ní je vyhovující X   

 Úst�edny    

� Kontrola sk�ín� úst�edny X X X 

� Vizuální kontrola vnit�ku úst�edny X X  

� O�ist�ní sk�ín� úst�edny zevn� i zevnit� X X  

� Zkouška �innosti úst�edny a dopl�ujících za�ízení (signaliza�ní za�ízení, tabla, ZDP) X X X 

� Zkouška �innosti za�ízení EPS (hlási��) a za�ízení, které EPS ovládá X X  

� Kontrola zdroje a akumulátor�    

 vizuální kontrola X X  

 kontrola parametr� m��ením X X  

 Kontrola pam�ti událostí (výpis) X X  

� Kontrola ú�innosti signalizace    

 u optické viditelnost za denního i um�lého osv�tlení X X  

 u akustického slyšitelnost X X  

 Hlási�e, vstupní/výstupní moduly    

� Automatické hlási�e bodové    

 vizuální kontrola X X  

 funk�ní test X X  

 kontrola parametr� hlási�� X   

� Manuální hlási�e (tla�ítka)    

 vizuální kontrola X X  

 funk�ní test X X  

� Vstupní/výstupní moduly,izolátory    

 vizuální kontrola X X  

 funk�ní test X X  

� Eex hlási�e, bariery, odd�lovací moduly    

 vizuální kontrola X X  

 funk�ní test X X  
 
2/ AVS  
P�i pravidelné kontrole se ov��uje funk�nost všech reproduktor�, zesilova�� a všech 
funk�ních modul� AVS. Termín pravidelných prohlídek 1 / 6 m�síc�
 
� vy�azení dopl�kových funkcí AVS p�i poplachu  (reprodukce hudby, provozní hlášení,...)   
� funk�nost systému až do úplného zni�ení (sho�í-li reproduktor, linka musí fungovat dál)    
� závada zesilova�e nebo vedení nezp�sobí ztrátu pokrytí v zón� (1 porucha v požárním 
úseku) 
 -   zkratováno vedení u jednoho reproduktoru, vyhovuje po�et funk�ních reproduktor�   



 -   zkratováno vedení u jednoho reproduktoru, vyhovuje po�et funk�ních reproduktor�   
    
� srozumitelnost hlášení (jednozna�né, srozumitelné, v p�ípad� mikrofonu – p�edepsané   
� záložní napájení – min 2-násobek evakua�ní doby   
� odpov�dná osoba za provoz AVS stanovena   
� srozumitelnost �e�i hlášení minimáln� 0,65 na stupnici CIS v celé obasti pokrytí    
� indikace stavu na velín� (zapnuto/vypnuto), napájení, závada, režim zóny)   
� monitoring závad 
 -   opticko akustická signalizace poruchy napájení   
 -   opticko akustická signalizace poruchy nebo vypnutí záložního zdroje   
 -   indikace poruchy mikrofonu, p�edzesilova�e, nebo kabeláže mikrofonu   
 -   indikace poruchy kritické cesty signálu p�es zesilovací �et�z pro každý zesilova�   
 -   vy�azení jednoho kritického modulu neovliv�uje ostatní moduly   
 -   �as indikace závady reproduktorového obvodu (jen páte�ní obvody, ne odbo�ky)   
 -   monitoring komunika�ních linek uvnit� distribu�ních obvod�   
� kontrola nuceného odposlechu (vyhovuje-nevyhovuje)   
� kontrola rozhraní se EPS   
� opat�ení proti ší�ení rušivých vliv� p�es kabelové trasy   
 
3/ EZS  
Profylaktické prohlídky a ro�ní revize EZS, sou�ástí t�chto kontrol mimo jiné jsou: 

 - vizuální kontrola prvk�,  
- kontrola displeje – datum, �as, název instalace, prosv�tlení u sníma�� 

s klávesnicí a displejem, 
- kontrola automatického p�echodu na provoz za záložního zdroje,  
- kontrola �innosti ovládaných za�ízení, 
- kontrola odezvy na �tení identifika�ní karty,      
- kontrola umíst�ní prvk� systém� v daném prost�edí, vyhodnocení 

dopad� p�ípadných zm�n na funk�nost a dostupnost t�chto prvk�, 
- kontrola ú�innosti signalizací, u optické viditelnost za denního 

i um�lého osv�tlení, u akustické slyšitelnost, 
- kontrola stavu náhradních zdroj�, prov��ení kapacity, 
- kontrola funk�ních vlastností prvk� jednotlivých systém�, p�i kontrole 

se p�ihlíží k p�íslušným normám, technickým podmínkám výrobc�, 
návod�m k obsluze a údržb� jednotlivých prvk� a za�ízení, 

- kontrola vlivu jiných za�ízení na provoz systému, 
- kontrola interakcí a vazeb mezi systémy, 
- kontrola stavu a vyhodnocení historie v grafické nadstavb� ABI, 
- kontrola map v ABI 
- kontrola a nastavení jednotného �asu s ostatními systémy 
 

4/ ACS 
Profylaktické prohlídky a ro�ní revize ACS, sou�ástí t�chto kontrol mimo jiné jsou: 
 - �innosti jako v odstavci 3 a dále 

- kontrola biometrických sníma��, jejich kalibrace, 
- kontrola funk�nosti personálních propustí a se�ízení, 
- kontrola funk�nosti elektromechanických, elektromagnetických 

a elektromotorických zámk� v�etn� kování a p�íslušenství, se�ízení, 



- kontrola funk�nosti turniket� a jejich se�ízení, 
- kontrola provozuschopnosti personálních propustí, kontrola 

mechanických �ástí, pohon� a �ídící jednotky, 
- kontrola funk�nosti elektronického klí�ového depozitu (KW). 

 

5/ CCTV 
 Profylaktické prohlídky a ro�ní revize CCTV sou�ástí t�chto kontrol mimo jiné jsou: 
  - �innosti jako v odstavci 3 a dále 

 - kontrola obrazu všech kamer, �išt�ní, 

- kontrola uchycení kamer, 

- kontrola vyh�ívání, telemetrie a videomanagementu, 

- kontrola celistvosti záznam� a jejich dostupnosti, 

- kontrola live zobrazení,   
  
Podmínky servisní podpory 

- Zajistit �innosti dle odst. 3/ až 5/ v termínech ro�ní revize, tedy jednou za 12 m�síc�, 
profylaktickou prohlídku jednou za 3 m�síce. Ro�ní revize nahrazuje profylaktickou 
prohlídku.  

- P�i zajišt�ní servisní podpory spolupracovat s dodavatelem servisní podpory pro GSA.   

- Zajistit zdarma po dobu záruky opravu �i vým�nu vadných díl� nebo jejich �ásti bude-
li p�i profylaktické prohlídce, ro�ní revizi nebo vyžádaném servisním zásahu zjišt�na 
jejich porucha, kterou lze charakterizovat jako standardní servisní zásah. 

- Zajistit uvedení systém� do omezeného provozu, bude-li p�i profylaktické prohlídce, 
ro�ní revizi nebo vyžádaném servisním zásahu zjišt�na jejich porucha st�edního 
rozsahu. 

- Zjistit základní rozsah poškození, provést všechna dostupná technická opat�ení pro 
snížení rizika ohrožení majetku �i osob v p�ípad�, že porucha bude charakterizována 
jako oprava velkého rozsahu. 

- Zajistit servisní dispe�ink nep�etržit� dostupný 7 dn� v týdnu 24 hodin denn�.  

- Vyžádaný servisní zásah na systémech EZS, AVS, EPS, ACS a CCTV zahájit 
v �asovém limitu do 4 hodin od nahlášení na dispe�ink servisního st�ediska.  

- Poskytovat okamžitou telefonickou podporu a pomoc p�i eventuálních 
problematických stavech a poruchách, které je schopna odstranit osoba odpov�dná za 
provoz systému. 

- Zajistit dodávku pot�ebných náhradních díl� na za�ízení (mimo záruku) za 
dohodnutých podmínek s objednatelem.  

- Poskytovat na dodanou technologii a provedené práce záruku po dobu 24 m�síc�. 
Pokud výrobce nebo externí dodavatel technologie poskytuje záru�ní dobu delší, platí 
tato delší záru�ní doba.  

 



P�íloha �.2

�etnost cena v K� bez DPH za 1 rok

EPS 

pravidelná ro�ní prohlídka  kpl 1 0,00

p�lro�ní kontrola kpl 1 0,00

m�sí�ní zkoušky za provozu ks 12 0,00

VRN (vystavení protokol�, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00

servisní podpora - standard GSA kpl 0,00

AVS

p�lro�ní prohlídka kpl 2 0,00

VRN (vystavení protokol�, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00

servisní podpora - standard GSA kpl 0,00

EZS

pravidelné prohlídky a ro�ní revize  kpl 1 0,00

VRN (vystavení protokol�, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00

servisní podpora - standard GSA kpl 0,00

ACS

pravidelné prohlídky a ro�ní revize kpl 1 0,00

VRN (vystavení protokol�, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00

servisní podpora - standard GSA kpl 0,00

CCTV

pravidelné prohlídky a ro�ní revize kpl 1 0,00

VRN (vystavení protokol�, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00

servisní podpora - standard GSA kpl 0,00

Spole�né

Kontrola ABI - vždy kpl 0,00

Kontrola vazby do JBS - vždy kpl 0,00

Subdodavatelé (výtahy, MaR, Wanzl) kpl 0,00

Celkem za 1 rok bez DPH: 0,00

Nabídková cena za 4 roky bez DPH 0,00

Nabídková cena za 4 roky v�etn�  DPH 0,00

Cena za 1 hod víceprací v K� bez DPH není sou�ástí nabídkové ceny

za práce elektromechanika hod 1 0,00

za práce elektrotechnika hod 1 0,00

 za práce SW specialisty hod 1 0,00

Kalkulace náklad� a stanovení nabídkové ceny na servisní podporu - 
Janovského 2
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P�íloha �. 3 
 

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY  
Ministerstva financí pro oblast ICT platné a ú�inné od 1.7.2012 

 

Platební podmínky 
 
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 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. 

 
�ervený text 
psaný kurzivou  je komentá�em pro uchaze�e a  nebude uveden ve smlouv� 

 
ODST. 2   PRO SMLOUVU NA DOBU UR�ITOU 
2. Celková dohodnutá smluvní cena za p�edm�t pln�ní za celé období trvání smlouvy �iní: 

bez DPH ……………….,- K�, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH  . .  0% ……………….,- K�, 
v platné výši         slovy (……………………………………………..), 

v�etn� DPH ……………….,- K�, 
slovy (……………………………………………..), 

      
  Celková dohodnutá smluvní cena za ro�ní pln�ní �iní: 

bez DPH ……………….,- K�, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH  . .  0% ……………….,- K�, 
v platné výši         slovy (……………………………………………..), 

v�etn� DPH ……………….,- K�, 
slovy (……………………………………………..), 

 
ODST. 2  PRO  SMLOUVU NA DOBU NEUR�ITOU 

2.     Celková dohodnutá smluvní cena za ro�ní pln�ní �iní: 

bez DPH ……………….,- K�, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH  . .  0% ……………….,- K�, 
v platné výši         slovy (……………………………………………..), 

v�etn� DPH ……………….,- K�, 

slovy (……………………………………………..), 
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3. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto �lánku zahrnuje následující �ásti: 
 Kalkula�ní tabulka 

(1) úhrada za  […] K� bez DPH
(2) úhrada za  […] K� bez DPH
(3) úhrada za  […] K� bez DPH
(4) úhrada za  […] K� bez DPH
(5) úhrada za  […] K� bez DPH

Pozn.: V p�ípad� velkého množství položek (více jak 10 �ádk�) bude Kalkula�ní tabulka uvedena v p�íloze 
návrhu smlouvy, a to v�etn� dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) �i služby. 
 

4. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto �lánku bude uhrazena dle následujícího harmonogramu 
plateb: Pozn.: Harmonogram plateb bude uveden v p�ípad� plateb v nepravidelných intervalech nebo 
v p�ípad� r�zné výše plateb v pr�b�hu období trvání smlouvy 

 
 Harmonogram plateb 

(1)  […] K� bez DPH termín
(2)  […] K� bez DPH termín
(3)  […] K� bez DPH termín
(4)  […] K� bez DPH termín
(5)  […] K� bez DPH termín

Pozn.: V p�ípad� velkého množství položek (více jak 10 �ádk�) bude Harmonogram plateb uveden v p�íloze 
návrhu smlouvy, a to v�etn� dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) �i služby. 

 
5. Právo fakturovat p�edm�t pln�ní vzniká po jeho p�evzetí a potvrzení dodacího listu, 

p�edávacího/p�ejímacího protokolu nebo akcepta�ního protokolu aj. – dále též jen „dodací 
doklady“ o dodávce �i služb� oprávn�ným zástupcem Objednatele v míst� pln�ní. 
 Pozn.: V�cn� p�íslušný název dokladu bude uveden v návrhu smlouvy. 

 
6. Vystavený da�ový doklad/ faktura musí obsahovat: 

a) rozpis položek p�edm�tu pln�ní p�esn� dle smlouvy, 
b) uvedení jejich jednotkových cen,  
c) zakázkové �íslo smlouvy,  
d) úplné bankovní spojení dodavatele v�etn� zejména �ísla ú�tu, 
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, 

!!! Pozn.: Následující písmeno g) se uvede pouze v p�ípad�, že p�edm�tem dodávky jsou pln�ní 
poskytovaná v režimu p�enesení da�ové povinnosti podle § 92a a násl. zákona o dani z p�idané hodnoty 
(stavební a montážní práce – �íselné kódy klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) 

g) v p�ípad�, že p�edm�tem dodávky jsou pln�ní poskytovaná v režimu p�enesení da�ové 
povinnosti dle § 92a a násl. zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, nebude da�ový doklad obsahovat výši dan� z p�idané hodnoty a 
musí obsahovat sd�lení, že výši dan� je povinen doplnit a p�iznat Objednatel, pro 
kterého je pln�ní uskute�n�no. 

7. Spole�n� s fakturou – da�ovým dokladem je Zhotovitel povinen p�edložit dodací doklad, 
který musí obsahovat jednozna�né ozna�ení dodávky �i služby, a to v�etn� p�esných názv� 
položek, jejich po�et, jednotkové ceny, zna�ku (výrobce), typ, výrobní �ísla a u nehmotného 
majetku �ísla licencí. Originál dodacího dokladu p�ipojený k faktu�e musí být s p�ede-
psanými jmény zástupc� obou smluvních stran a musí být t�mito zástupci vlastnoru�n� 
�iteln� podepsán. 
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8. Splatnost �ádn� vystavené faktury – da�ového dokladu �iní 21 dn� ode dne doru�ení 
Objednateli. 

9. V roce, v n�mž je uskute��ováno pln�ní, musí být faktura doru�ena Objednateli nejpozd�ji 
do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Objednatel má právo fakturu – da�ový doklad Zhotoviteli p�ed uplynutím lh�ty splatnosti 
vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li 
na faktu�e – da�ovém dokladu n�která z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo 
obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh �i množství p�edm�tu pln�ní než dohodnuté ve 
smlouv�. Nová lh�ta splatnosti v délce 21 dn� po�ne plynout ode dne doru�ení opravené 
faktury – da�ového dokladu Objednateli.  

11. Da� z p�idané hodnoty bude ú�tována v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani 
z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, ke dni uskute�n�ní zdanitelného pln�ní. 

12. Platby budou probíhat výhradn� v  korunách �eských a rovn�ž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této m�n�. 

 
 

Obchodní podmínky 
 
Dodání p�edm�tu pln�ní smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje, že p�edm�t pln�ní bude nový, nepoužívaný, v�cn� a právn� bezvadný 

a odpovídající právním p�edpis�m a závazným i doporu�ujícím normám platným v �eské 
republice. 

 
2. P�edm�t pln�ní musí vyhovovat bezpe�nostním standard�m, jejichž použití je obvyklé 

u obdobných produkt�, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 
Objednatele v oblasti bezpe�nosti a provozu informa�ních a komunika�ních technologií. 

 
3. P�ed uskute�n�ním p�edání p�edm�tu pln�ní bude Zhotovitel prokazateln� informovat 

oprávn�ného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv� o p�ipravenosti k p�edání. Datum 
p�evzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi 
doru�ením oznámení o dokon�ení a datem p�evzetí uplynulo nejmén� p�t (5) pracovních dní.  

 
4. Díl�í dodávka p�edm�tu pln�ní a díl�í fakturace se p�ipouští pouze v p�ípad� uvedení této 

skute�nosti ve smlouv�.  
 
5. Pokud to není v rozporu s povahou p�edm�tu pln�ní, musí být ke každému funk�nímu celku 

p�iloženy doklady nutné k jeho p�evzetí a užívání, návod k použití a p�ípadná další nezbytná 
dokumentace (nap�. prohlášení o shod�, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a 
technologie v souladu s p�íslušnými zákony a p�edpisy, prohlášení o respektování 
enviromentálních požadavk� daných platnými závaznými p�edpisy). Veškeré dokumenty 
uvedené v p�edchozí v�t� musí být v �eském jazyce.  

 
6. P�edání p�edm�tu pln�ní bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn�ným 

zástupcem Objednatele v míst� pln�ní. 
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7. V p�ípad� neposkytnutí nezbytné sou�innosti Objednatele lze po vzájemné dohod� prodloužit 
termín pln�ní smlouvy. Dohoda podle p�edchozí v�ty musí být písemná a musí formu dodatku 
k této smlouv�. 

 
 
P�echod vlastnictví a nebezpe�í škody 
1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných �ástí p�edm�tu pln�ní dnem p�evzetí p�edm�tu 

pln�ní Objednatelem (tuto variantu zadavatel preferuje) nebude-li ve smlouv� dohodnuto, že 
Objednatel se stává vlastníkem hmotných �ástí p�edm�tu pln�ní od data uhrazení smluvené 
ceny.  

 
2. Objednatel nabývá práva k užívání p�edm�tu pln�ní (nap�íklad licenci k užití po�íta�ového 

programu) dnem p�evzetí p�edm�tu pln�ní Objednatelem. 
 
3. Objednatel je oprávn�n užívat p�edm�t pln�ní od data jeho protokolárního p�evzetí a 

nebezpe�í škody na p�edm�tu pln�ní p�echází na Objednatele p�evzetím tohoto pln�ní. Za 
užití p�edm�tu pln�ní podle p�edchozí v�ty se však nepovažuje jeho ov��ování a testování. 

 
 
Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1. V p�ípad� prodlení Zhotovitele s pln�ním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této 

smlouvy �i právních p�edpis� má Objednatel právo uplatnit v��i Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % (slovy: p�t setin procenta) z celkové ceny p�edm�tu pln�ní v�etn� DPH za 
každý i zapo�atý den prodlení. 

Pozn.: V p�ípad� smlouvy na dobu neur�itou �i smlouvy s opakujícím se pln�ním je nutné formulaci 
upravit – nap�íklad „z celkové ro�ní ceny p�edm�tu pln�ní v�etn� DPH“ 
 
2. P�i nedodržení termínu splatnosti �ádn� vystavené faktury – da�ového dokladu 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 svých závazk� v rozsahu, v jakém je 

prodlení zp�sobeno prodlením s pln�ním závazk� druhé smluvní strany, zejména 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 jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv� není dot�eno právo smluvních 

stran na náhradu zp�sobené škody v plné výši. 
 
Náhrada škody 
1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp�sobené Objednateli porušením svých 

povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp�sobené porušením ustanovení této 
smlouvy, škody zp�sobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v d�sledku vad 
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pln�ní. O náhrad� škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku. 
 
2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše �i druhu náhrady škody se nep�ipouští. 
 
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 a dle zákona o ve�ejných 
zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez �asového omezení.  

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 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 je Objednatel povinen poskytnout t�etím osobám podle zákona �. 106/1999 Sb., 
o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

b) které jsou nebo se stanou všeobecn� a ve�ejn� p�ístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele; 

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt� p�ed p�ijetím t�chto 
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost ml�enlivosti z jiných d�vod�; 

d) 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; 

e) 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�: 
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a) v p�ípad� smluv, jejichž p�edm�tem je opakované pln�ní, po dobu 5 let od ukon�ení 
smluvního vztahu; 

b) v p�ípad� smluv s jednorázovým pln�ním po dobu 5 let od skon�ení záru�ní doby. 

10. Závazky vyplývající z tohoto �lánku v�etn� závaz� vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel 
oprávn�n vypov�d�t ani jiným zp�sobem jednostrann� ukon�it. 

11. V p�ípad�, že n�která ze smluvních stran poruší n�kterou z povinností vyplývajících z tohoto 
�lánku, je druhá smluvní strana oprávn�na požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 
100.000 K� (slovy: jedno sto tisíc korun �eských) za každý p�ípad porušení. 

 
Ukon�ení smluvního vztahu   

PRO SMLOUVY NA DOBU UR�ITOU 

1. Smlouva se uzavírá na dobu ur�itou a to: 

� od …………… 201..  do  ..………….201.. 

� od data podpisu smlouvy  do  ..………….201..  

2. Smluvní vztah vzniklý na základ� této smlouvy skon�í uplynutím doby uvedené v odst. 1 
tohoto �lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot�ena práva z poskytnutí licencí na 
dobu neur�itou, práva z odpov�dnosti za vady, povinnost ml�enlivosti a další ustanovení 
smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.  

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon�it p�ed uplynutím doby uvedené 
v odstavci 1 tohoto �lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp�soby 
stanovenými právními p�edpisy. 

PRO SMLOUVY NA DOBU NEUR�ITOU 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neur�itou a to: 

� od …………… 201..   

� od data podpisu smlouvy  

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon�it výpov�dí, písemnou dohodou obou 
smluvních stran a dalšími zp�soby stanovenými právními p�edpisy. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávn�na tuto smlouvu vypov�d�t písemnou výpov�dí i bez 
udání d�vodu. V p�ípad� výpov�di zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou 
uplynutím 3., 4., 6. apod. (konkrétní lh�ta bude stanovena dle požadavku objednatele) 
m�síce následujícího po m�síci, ve kterém byla písemná výpov�	 doru�ena druhé smluvní 
stran�.  

!!!.Pozn.: Následující odstavce (4. a násl.) se použijí v p�ípad� smlouvy na dobu ur�itou i neur�itou.!!! 

4. Smluvní strany jsou oprávn�ny odstoupit od smlouvy z d�vod� uvedených v této smlouv� 
a dále z d�vod� uvedených v zákon�, zejména v p�ípad� 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. 
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5. Objednatel je oprávn�n od smlouvy odstoupit v následujících p�ípadech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
b) 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 ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
ú�inky; 

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný �in. 

6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d�vodem pro odstoupení smlouvy ze 
strany Objednatele, se považuje zejména: 

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

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p�edm�tu pln�ní ve lh�t� 30 
kalendá�ních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

c) realizace p�edm�tu smlouvy v rozporu se smlouvou �i právními p�edpisy;  
d) nedodržování jiných závazných dokument� �i p�edpis� Zhotovitelem (zejména p�edpis� 

upravujících bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci, požární bezpe�nost apod.);  
e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran�no ani do 30 kalendá�ních 

dní od doru�ení výzvy Objednatele. 

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d�vodem pro odstoupení smlouvy ze 
strany Zhotovitele, se považuje: 

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury – da�ového dokladu o více jak 30 kalendá�ních 
dní, p�i�emž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot�en; 

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

8. V p�ípad� odstoupení podle �lánku odst. 6 písm. a), b), d) �i e) je po marném uplynutí 
p�íslušné 30denní lh�ty Objednatel oprávn�n od smlouvy jednostrann� odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.  

9. 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 od smlouvy se cena díla snižuje o �ástky 
p�ipadající na pln�ní, která v d�sledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést �i 
poskytnout. V p�ípad� úplného �i �áste�ného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen 
vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln�ní, která nejsou 
dot�ena odstoupením. 

10. Objednatel má v p�ípad� odstoupení od smlouvy (krom� jiného) nárok na náhradu škody 
spo�ívající v náhrad� prokazatelných náklad�, které mu vzniknou v souvislosti se zajišt�ním 
náhradního pln�ní. 

11. 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. 

12. Práva smluvních stran vzniklá p�ed platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením 
dot�ena. 
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13. 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.  

14. V p�ípad� �áste�ného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dn� od prokazatelného doru�ení oznámení o 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.  

15. 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. 

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

17. Odstoupení od této smlouvy �i jiné ukon�ení smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d�v�rných 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 je povinen zajistit, aby p�edm�t pln�ní dle této smlouvy byl bez právních vad, 
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t�etích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul 
jakýkoliv finan�ní nebo jiný závazek ve prosp�ch t�etí strany nebo která by jakkoliv 
omezovala užití p�edm�tu pln�ní. V p�ípad� porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném 
rozsahu odpov�dný za p�ípadné následky takového porušení, 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 nebo dojde k �áste�nému odstoupení od smlouvy ze strany 
Objednatele, 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. 
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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 poskytnutí licence k užití 
Licencovaných materiál�, které budou jeho sou�ástí. 

10. Je-li k užití p�edm�tu pln�ní dle této smlouvy nezbytná instalace voln� ši�itelného software 
(tzv. freeware), platí následující ujednání: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozd�ji p�i p�edání p�edm�tu pln�ní Objednateli 
zpracovat a p�edložit Objednateli p�ehled voln� ši�itelného software s uvedením 
autora (poskytovatele), licen�ního modelu a p�ípadných omezení, která se na 
užívání takového software vztahují. P�ehled podle p�edchozí v�ty musí být 
p�iložen k p�edávacímu  protokolu.  

b) Zhotovitel odpovídá za vady p�edm�tu pln�ní v�etn� voln� ši�itelného software 
stejn�, jako by voln� ši�itelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména 
odpovídá za funk�nost p�edm�tu pln�ní jako celku a použitelnost p�edm�tu pln�ní 
jako celku pro ú�ely vyplývající z této smlouvy a jejích p�íloh. 

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným 
materiál�m bude Objednatel oprávn�n bezplatn� užívat voln� ši�itelný software 
v rozsahu nezbytném k plnému využití p�edm�tu pln�ní dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by 
mohly vzniknout v d�sledku uplatn�ní práv t�etích osob souvisejících s voln� 
ši�itelným software, který je nezbytný k užití p�edm�tu pln�ní dle této smlouvy. 

11. Pokud je sou�ástí p�edm�tu pln�ní dle této smlouvy dodávka software který je dodáván 
spole�n� s hardware, nap�íklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující ujednání: 

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu 
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním 
standardním produkt�m nebo samostatn� dodávaným produkt�m t�etích stran. 
Odm�na za poskytnutí licence je v takovém p�ípad� sou�ástí ceny hardware, se 
kterým je software dodáván. 

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném 
rozsahu, v jakém odpovídá za vady p�edm�tu pln�ní jako celku.  

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávn�n poskytnout Objednateli licenci k 
software dodávanému spolu s hardware.  

 

V p�ípad�, že bude dodávaný SW již nainstalován na kupovaném HW, p�edloží uchaze� v 
nabídce (písemn� �i elektronicky) ujišt�ní, že je oprávn�n SW instalovat, a že instalací nebyla 
porušena práva k SW a že dodávaný SW je pln� kompatibilní s HW Objednatele uvedeným a 
specifikovaným v Zadávací dokumentaci. Pozn. jedná se o povinnost p�i zadávacím �ízení – nebude jako 
ustanovení ve smlouv�. 
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Rozhodné právo, �ešení spor� 
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. 

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 
v prvním stupni 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. Zhotovitel poskytuje na p�edm�t pln�ní specifikovaný ve smlouv� záruku na v délce trvání 

dvaceti �ty� (24) m�síc� ode dne p�evzetí dokon�eného a funk�ního p�edm�tu pln�ní 
Objednatelem.  

2. Zhotovitel se zavazuje v záru�ní dob� bezplatn� odstranit vady p�edm�tu pln�ní do …. 15, 
10, 5 …. dn� (konkrétní lh�ta bude upravena dle požadavku objednatele) od prokazatelného 
nahlášení vady. Lh�ta stanovená v p�edchozí v�t� platí, pokud není v záru�ních podmínkách 
stanovena lh�ta kratší. 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.  

3. 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. 2 tohoto �lánku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou 
v odst. 1 �lánku […] (Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení).  

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh�t� uvedené v odst. 2 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.  

5. Zhotovitel v rámci záruky 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.  

6. 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; 



11 

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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Právy vyplývající z tohoto �lánku smlouvy nejsou dot�ena ani omezena práva Objednatele 
z odpov�dnosti za vady vyplývající z právních p�edpis�. 

 
 
Zm�ny smlouvy  

Tuto smlouvu lze m�nit, dopl�ovat �i zrušit p�ed termínem uvedeným v �lánku […] této 
smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna�ovanými a 
�íslovanými vzestupnou �adou, podepsanými oprávn�nými zástupci smluvních stran. Jiná 
ujednání jsou neplatná. 

 
 
Zvláštní podmínky 
(uložené Usnesením vlády �.465/2010- Metodika pro nákup kancelá�ské výpo�etní techniky) 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že v p�ípad� požadavku Objednatele zajistí technickou podporu po 

uplynutí záru�ní doby a to minimáln� 2 roky od jejího skon�ení.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje k zajišt�ní sb�ru a likvidace použitého elektroza�ízení nebo jeho 

dalšího použití a to nejen poptávaného elektroza�ízení, ale i elektroza�ízení, které je touto 
ve�ejnou zakázkou nahrazováno. 

 
Osobní po�íta�e, notebooky a monitory 
3. Zhotovitel se zavazuje, že u notebook� musí být zaru�ena dostupnost kompatibilních baterií a 

napájecích zdroj� a rovn�ž klávesnice a jejích sou�ástí po dobu nejmén� t�í let od okamžiku 
ukon�ení výroby. 

 
Tiskárny, kopírky multifunk�ní za�ízení, skenery 
4. Zhotovitel se zavazuje, že v p�ípad� nákupu tiskáren, kopírek, multifunk�ní za�ízení, skener� 

se musí uchaze� zaru�it za dostupnost náhradních díl� po dobu nejmén� t�í let od okamžiku 
zastavení výroby. 

 
 
Záv�re�ná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami. 
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2. Zhotovitel není oprávn�n postoupit práva ani p�evést povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
t�etí osobu bez p�edchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
3. V p�ípad�, že by n�které ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d�vod� neplatné �i 

neú�inné, nezp�sobuje tato skute�nost neplatnost ani neú�innost ostatních �ástí smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod� dot�ené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú�elu neplatného �i neú�inného ustanovení. 

 
4. Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou její následující p�ílohy: 

P�íloha 1 ….. 
P�íloha 2 ….. 

 
5. V p�ípad� rozporu této smlouvy a jejích p�íloh mají vždy p�ednost ustanovení smlouvy. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  
 
7. Tato smlouva p�edstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn� vzájemných vztah�, které 

upravuje, a nahrazuje veškerá p�edcházející ujednání a dohody v této p�edm�tné v�ci, a
 už 
ústní �i písemné. 



   

1

P�íloha �. 4 

Krycí list nabídky 
Ve�ejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním �ízení  

 dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách  
 

„Servisní podpora prost�edk� Jednotného bezpe�nostního systému v objektu 
MF Janovského 2, Praha 7“ 

 

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 
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Seznam subdodavatel�, kterým má dodavatel v úmyslu zadat �ásti zakázkyx) 

 

   % podíl 
na pln�ní 
VZ 

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

zadat subdodavateli 
  

x) V p�ípad� pot�eby rozši�te 
 
 

5. Nabídková cena v K� 
Cena celkem K� bez DPH K� v�etn� DPH 
 
 
 

  

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 

 
 



P�íloha �. 5 
�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 
(§ 53 odst. 1 písm. g) zákona)  

� 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  



EZS - 29.6. 2012 Jednotka Po�et v.�.
Úst�edna EZS Galaxy GD 520 Ks   1 0914-337-00381
Komunika�ní modul GXY SMART Ks   1 PS-002-A2
Komunika�ní modul  UDS Ks   2
Detektor pohybu Prestige AMQD Ks   35
Stropní detektor pohybu Prestige AM360QD Ks   22
Duální detektor t�íšt�ní skla FG1625TAS - G3 Ks   33
Povrchový magnetický kontakt MAS 303 Ks   11
Ot�esový detektor SC100 Ks   3
Tís�ové tla�ítko S3040/SR Ks   2
Instala�ní plastová krabice povrchová RKZ111 Ks   11
Bezúdržbový akumulátor - Kapacita 18 Ah, nominální nap�tí 12 Vss Ks   2
Ovládací klávesnice MK7 Ks   2
Expander pro p�ipojení �idel G8 Ks   17
Systémový záložní zdroj CTG 3x 12V/10 A Ks   1
�ídící jednotka pro detektory prost�edí POSEIDON Ks   2 6003460503
Detektor vlhkosti Ks   2
Detektor teploty Ks   4
Detektor záplavy Ks   1
PC pro SW Ks   1
Monitor  "22" Ks   2
ACS - 29.6.2012
�ídící jednotka IC Ks   1 C015755
Komunika�ní modul Cobox mikro Ks   1 1346993
�te�ka bezkontaktních karet R10 Ks   2
Odchodové/zast�ežovací tla�ítko Ks   2
Karta Northern PW2200R2 Ks   3
Dve�ní modul ZELIO Switch Ks   1
Napájecí zdroj RPN - 1U 12V/3A Ks   1
Akumulátor 12V/17Ah Ks   1
Elektromechanický zámek Abloy EL560 Ks   2
Kování SX03 Ks   2
Kabel EA220 Ks   2
Protiplech EA321 Ks   2
Indikátor zast�ežení BZR Ks   2
Dve�ní modul MAXM 2000 Ks   1
CCTV - 22.1.2011
Záznamové za�ízení Intellex LT 16 vsup� Ks   2 CO2A1044008937, C02A430901951
Oto�ná barevná kamera AD Ks   2
Fixní barevná kamera SAMSUNG SCO 2120 Ks   12
Fixní barevná kamera SAMSUNG SCO 2150 Ks   2
Fixní barevná kamera Cobi Ks   3
Matice Mega Power 3200 Ks   1 65A11212093993
�ídící jednotka Mega Power CPU Ks   1
Vstupní / výstupní moduly Ks   3
Panel pro p�ipojení Vstupní / výstupní moduly Ks   1
Ovládací klávesnice pro matici Ks   1
Monitor  "22" Ks   2
EPS - 22.1.2011
Úst�edna EPS LST BC216 Ks   3 10370648, 10351583, 12101858 
Požární multisenzorový hlási� Discovery Ks   485
Siréna ROLP/ R/ S Ks   32
Vydnocovací jednotka teplocitlivého kabelu ALW 68 Ks   19
Pomocné napájecí zdroje 24V/5A Ks   2
Koplery XP95 Ks   22
Mini koplery XP95 Ks   2
Releový modul Ks   2
Komunika�ní modul  UDS Ks   1
AVS - 22.1.2011
�ídící jednotka 6 zón  LBB 1990/00 PLENA AVS Ks   1 405000098800051347
Sm�rova�- rozší�ení o 6 zón  LBB 1992/00 PLENA AVS Ks   1 405026000800154782
Mikrofonní stanice   LBB 1956/00 PLENA Ks   1 405025400700096427
Koncový zesilova�   LBB 1938/20 SQ-12 480W,100V Ks   1 405025901000081324
Booster zesilova� 1000W   PLN-1P1000 PLENA Ks   1 405025901000081277
P�ehráva�/tuner   PLN-DVDT PLENA DVD/MP3 Ks   1 405028700700123418
Reproduktor sk�í�kový 12W, obousm�rný, bílý Ks   62
Reproduktor sm�rový 10W/100V, plast, bílý Ks   14
Reproduktor tlakový 30W/100V, kov, šedobílý, IP65 Ks   5
Reproduktor nást�nný 6W/100V, MDF, bílý Ks   18
Reproduktor stropní 6W/100V, kovový, bílý, 180mm Ks   236
SW 

Te
ch

no
lo

gi
e



Alwis
ABI
Winpack
Police manager
Archiv manager
Netvork Client



P�íloha �. 7 
 

Osnova pro zpracování nabídky 
 
Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla 
�azena v souladu s následujícím �len�ním (s uvedení m �ísla stránky): 

 
1) Krycí list nabídky – p�íloha �. 4 

 
2) Smlouva se závazkem dodavatel�, kte�í podávají spole�nou nabídku (§ 

51/6) a zmocn�ní konkrétní fyzické osoby (v p�ípad�, že má být 
p�edm�t ve�ejné zakázky pln�n n�kolika Uchaze�i)        

                                                                                       
3) Prokázání základních kvalifika�ních p�edpoklad�,  prohlášení 

o ekonomické a finan�ní zp�sobilosti a dle § 68 odst. 3 zákona – 
p�íloha �. 5 

 
4) Prokázání profesních kvalifika�ních p�edpoklad� (§ 54)  

 
5) Prokázání spln�ní technických kvalifika�ních p�edpoklad� (§ 56)                                

 
6) Popis zp�sobu pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky dle rozsahu pln�ní 

podle bodu XI. 2. - Jiné požadavky zadavatele výzvy k podání 
nabídky  
 

7) Seznam subdodavatel�, kterým dodavatel má v úmysl zadat �ásti 
zakázky (§ 44) – p�íloha �. 4    

                  
8) Nabídková cena ve struktu�e dle P�ílohy �. 2  

 
9) Návrh Smlouvy o dílo na p�edm�t ve�ejné zakázky (podepsaný ve 

formátu pdf a volný ve formátu docx)    
 

10) Event. jiné doklady 
        

 


		2013-03-14T13:12:07+0100
	Ing. Stanislav Sluka




