ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, P.O.BOX 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257043446 Fax: 257042609
IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947
V Praze dne 1.4.2001
Č. j.: 232/18712/2011
Věc:

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku
v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen ”zákon”)

Referent:
Přílohy:

Ing. Dušánková, l. 3446
Krycí list nabídky, Platební a obchodní podmínky

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

„Smlouva o poskytování statistických údajů“
I.

Informace o předmětu veřejné zakázky
1. Předmětem smlouvy je závazek CDCP k provádění dohodnuté činnosti na základě
požadavku objednatele, jejíž výsledek bude objednateli předáván v dohodnuté podobě,
tj. zpracování a předání souhrnných statistických údajů o vlastnictví cenných papírů
pro účely sestavování přehledů držitelů cenných papírů, a povinnost objednatele
zaplatit cenu za poskytování této služby dle čl. III.
2. Plnění spočívá v poskytování statistických přehledů o vlastnictví státních dluhopisů
emitovaných Českou republikou a evidovaných v centrální evidenci vedené CDCP ve
třídění podle Kódů institucionálních sektorů (dále jen „KIS“).
3. Statistické přehledy jsou vytvářeny na základě specifikace objednatele (KIS).
V případě změny specifikace dochází vždy ze strany objednavatele k podání
požadavku a následně k akceptaci provedené změny ze strany CDCP.
4. Objednatel vždy do 20. kalendářního dne odešle soubory KIS z Registru
ekonomických subjektů na e-mailovou adresu: provozit@pse.cz
5. CDCP zpracuje přehledy o vlastnictví cenných papírů do 5 dnů po obdržení souborů
KIS dle odst. 1 tohoto článku. Údaje za sledované období se CDCP zavazuje zaslat na
e-mailovou adresu Ingrid.Kazmirova@mfcr.cz a Michael.Rech@mfcr.cz. E-mailové
adresy je možno změnit ohlášením objednatele či CDCP.
6. Cena plnění byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 2 000 Kč bez DPH
(slovy dva tisíce korun českých) za každý ISIN uvedený ve statistikách měsíčně.
CDCP je oprávněn připočíst k výše uvedené ceně DPH dle platných právních
předpisů. Na základě minulých zkušeností je předpokládána roční cena cca 800 000,Kč včetně DPH. Při realizaci změn zásadního charakteru je cena stanovena rovněž
dohodou.

7. Cena plnění bude hrazena čtvrtletně na základě daňového dokladu vystaveného
CDCP. CDCP vystaví daňový doklad na počátku kalendářního čtvrtletí, které
následuje po třech měsících, kdy došlo k plnění této smlouvy.
8. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění dle této smlouvy bylo zahájeno v červenci 2010,
smluvní strany se dohodly, že se na toto plnění použijí příslušná ustanovení této
smlouvy přiměřeně. Zejména to znamená povinnost objednatele uhradit cenu plnění
dle článku III odst. 1 za každý měsíc, za který před podpisem této smlouvy poskytl
CDCP plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se však dohodly, že první tři měsíce
(červenec, srpen, září roku 2010) nebudou z důvodů technického ladění objednateli
účtovány. Centrální depozitář vystaví bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy
daňový doklad za plnění poskytnutá v posledním čtvrtletí roku 2010.
9. Objednatel souhlasí s doručováním daňových dokladů v elektronické podobě na emailovou
adresu:
Ingrid.Kazmirova@mfcr.cz,
Jana.Novakova@mfcr.cz
a
Michael.Rech@mfcr.cz. E-mailové adresy je možno změnit ohlášením objednatele či
CDCP. CDCP bude zasílat objednateli daňové doklady opatřené elektronickou
značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a s kvalifikovaným
časovým razítkem.
II. Doba a místo plnění veřejné zakázky
a) Doba plnění : Od podpisu smlouvy na dobu neurčitou
b) Místo plnění : Praha
III. Splnění kvalifikace
Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z Obchodního rejstříku
či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč podle zvláštních předpisů
zapsán. Předloženy budou originály nebo úředně ověřené kopie dokladů (součást
nabídky).
IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek způsob zpracování nabídkové
ceny a technická specifikace
Viz Příloha č.2
V. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:
Letenská 15, Praha 1
PSČ:
118 10
IČ:
00006947
DIČ:
CZ00006947
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby:
Ing. Petr Pavelek, Ph.D.
VI. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude
jednáno
Jednání s Ing. Ingrid Kažmírovou (telefon č. 257042216) se uskuteční v budově
Centrálního depozitáře cenných papírů, Rybná 14, Praha , dne 8. 4. 2011 v 15 hodin a
předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém.

VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro
podání nabídek
Termín posledního možného jednání je možné uskutečnit na základě předběžné domluvy
dne 12.4.2011 na výše uvedeném místě.
VIII. Lhůta a místo pro podání nabídky
a) Nabídku zašlete v řádně uzavřené obálce, označené adresou dodavatele, na přelepu
razítkem dodavatele, případně podpisem a na přední straně označené „Jednací
řízení bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – Smlouva o poskytování statistických
údajů – odd. 232/D“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně
na adrese zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15,
P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1.
b) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou nejpozději
do 12.4.2011 do 16:00 hodin (po dohodě, resp. po ukončení posledního jednání).
IX. Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona)
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy.

JUDr. Miluše
Stloukalová

Digitálně podepsal JUDr. Miluše
Stloukalová
DN: c=CZ, cn=JUDr. Miluše Stloukalová,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
ou=11149, ou=Letenská 15, Praha, 118 10,
ou=Ministerstvo financí,
email=Miluse.Stloukalova@mfcr.cz,
title=vedoucí oddělení, serialNumber=ICA
- 10168243
Datum: 2011.04.01 11:17:35 +02'00'

.............................................
Zadavatel
JUDr. Miluše Stloukalová
Vedoucí oddělení
Zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Veřejná zakázka
realizovaná v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“)

„Smlouva o poskytování statistických údajů“
zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10 Praha 1, Letenská 15, IČ 0006947
Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma nebo název:
Adresa a sídlo dodavatele:
Právní forma:
IČ/DIČ:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14, 110 05 Praha
a.s.
IČ 250 81 489, DIČ CZ250 81 489

Ostatní údaje

Jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za dodavatele:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
Fax:
e-mailová adresa:

Ing. Petr Koblic, Ing. Helena Čacká
Dva členové představenstva
Ing. Tomáš Lněnička
221 832 242
lnenicka@pse.cz

Plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele
Obchodní firma nebo název:
Adresa a sídlo subdodavatele:
Právní forma:
IČ/DIČ:

x
x
x
x

Specifikace části veřejné zakázky x
zadané subdodavateli:
Procentní podíl na plnění veřejné x
zakázky:
Pozn: Tabulku proškrtněte v případě, že část veřejné zakázky nebude subdodavatelsky plněna
Tabulku rozšiřte v případě, že část veřejné zakázky bude plnit více subdodavatelů

Nabídková cena

Kč

DPH

Kč
vč. DPH

bez DPH
2 000 Kč bez DPH za každý
ISIN uvedený ve
statistikách měsíčně. Na
základě minulých
zkušeností je předpokládána
roční cena cca 800 000,- Kč
včetně DPH.

Celková nabídková cena

V …………….dne ……………………..

...............…………………………………………
Podpis/y osob oprávněné/ných jednat jménem či za dodavatele

Příloha č. 2

Obchodní a platební podmínky
vč. podmínek za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
(§ 44 odst. 3 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále

jen „zákon“)

A) Platební podmínky
a) Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28
zák. č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve
smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku , činí 21 dnů od doručení objednateli.
Povinnost zaplatit je splněna připsáním příslušné částky ve prospěch účtu CDCP.
b) Dodavatel se zavazuje zachovat výše uvedenou cenu i při provádění všech změn
nezásadního charakteru. Změny zásadního charakteru, které by znamenaly významné
úpravy systému na straně CDCP (změna rozhraní vůči účastníkům atp.) na straně
účastníků CDCP nebo na straně osob vedoucích navazující evidence, budou řešeny
Změnovým požadavkem. Změnový požadavek bude ze strany CDCP vyhodnocen a
v případě vyhovění požadavku na změnu bude objednateli oznámen návrh ceny.
c) Daňový doklad – faktura bude mít podobu Obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a
obchodního zákoníku a obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
Objednatel má právo daňový doklad – fakturu CDCP před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li: nesprávné údaje nebo
nesprávné náležitosti. Po obdržení opraveného bezvadného daňového dokladu – faktury
běží nová 21 denní lhůta splatnosti.

B) Obchodní podmínky
1. Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení
1.1. V případě, že CDCP nedodrží lhůty uvedené ve Smlouvě, má objednatel právo
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý
započatý den prodlení.
1.2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu – faktury, má CDCP právo na
úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb.,
kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
1.3. Limitování sankcí se nepřipouští.
1.4. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením
s plněním závazků druhé smluvní strany.
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2. Náhrada škody
2.1.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu
způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
2.2.
CDCP odpovídá za veškerou způsobenou škodu a to porušením ustanovení
Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné
výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném
znění.
2.3.
Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany.

3. Ochrana informací
3.1.

Obě smluvní strany se zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy
týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu
smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

3.2.

Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné
označené, b) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o
informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o MF, které by mohly
z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním
této smlouvy.

3.3.

Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez
jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k
zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací
zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti této smlouvy.

3.4.

CDCP je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné
informace, poskytnuté mu objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití

3.5.

CDCP je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností
mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém
je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

3.6.

Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahují
na informace:
3.6.1.

které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než
porušením ustanovení tohoto článku ze strany CDCP,

3.6.2.

které jsou CDCP známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím
těchto informací od objednatele,

3.6.3.

které budou následně CDCP sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou,
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

3.6.4.

jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

3.7.

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

3.8.

V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má
druhá smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý
případ porušení.
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4. Výpověď a odstoupení ze smlouvy
4.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvým dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé
smluvní straně. Smluvní vztah lze též ukončit dohodou obou stran.
4.2.
Nepředá-li CDCP předmětné přehledy do konce měsíce, ve kterém mělo být plnění
poskytnuto, bude se jednat o podstatné porušení smlouvy, pro které je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy CDCP.
5. Práva třetích osob
CDCP prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy třetích
osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné
nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě CDCP ponese veškeré důsledky
takovéhoto porušení práv třetích osob.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných chronologicky
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou smluvní
stranu.
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