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ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Tel.: 257043446    Fax: 257042609    IČ 00006947  

 

V Praze dne  9. 1. 2013 
Č.j.: MF-25488/2013/23-232/D 
PID: MFCR3XBBRZ 

 
 
Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném 

podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů,  (dále jen „zákon“)   

  
Referent: Ing. Dušánková, l. 3446  

 
Přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky 
 Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,  

                       o ekonomické a finanční způsobilosti a dle § 68 odst. 3 zákona 
 Příloha č. 3 - Obchodní a platební podmínky 
 Příloha č. 4 - Krycí list nabídky. 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
       V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a 
prokázání splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení:        
                                                                                                                      

 
„Implementace technologie 802.1x v LAN MF“ 

 
 
I.  Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  

Předmětem této veřejné zakázky je příprava projektu pro plošné nasazení technologie 
802.1x a následné plošné nasazení v LAN MF s využitím HW a SW prostředků, které má 
MF k dispozici. 
 
Nabídka musí být zpracována na základě této výzvy a  podrobného vymezení předmětu 
veřejné zakázky nezbytného pro zpracování nabídky uvedeného  v Příloze č. 1 – 
Specifikace předmětu veřejné zakázky. 
 
S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo „Implementace technologie 802.1x 
v LAN MF“. 
 
 



   

2 
 

II.  Doba trvání, místo plnění veřejné zakázky  
a)  Doba plnění předmětu veřejné zakázky bude 9 měsíců od podpisu smlouvy pro plošné 

nasazení a 24 měsíců od zahájení pilotního provozu pro technickou podporu. 
b)  Místo plnění: Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1 dále pak 

Voctářova 9 a 11, Praha 8, Lazarská 7, Praha 1 a Legerova 69, Praha 1. 
 
 

III.  Kvalifikace  
A. Základní kvalifikační předpoklady  
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona. 
Čestné prohlášení  (vzor) je Přílohou č. 2 této výzvy.  
 
Dodavatel  jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější prokáže zadavateli ve smyslu § 
62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění základních kvalifikačních předpokladů  
předložením následujících dokladů: 
  
a) výpis z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)], 
  
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 
prohlášení [odstavec 1 písm. f)], 
  
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 

  
B. Profesní kvalifikační předpoklady   - § 54 odst. a) a b) zákona   
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele o splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 
 
Dodavatel  jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější prokáže zadavateli ve smyslu § 
62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění profesních kvalifikačních předpokladů  
předložením následujících dokladů: 

 
 a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán, 
  
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, 

 
C. Technické kvalifikační předpoklady - § 56 zákona 
a) Seznam 3 významných služeb v oblasti ICT realizovaných dodavatelem v posledních 
3 letech. Významnou službou v oblasti ICT se rozumí služba, týkající se předmětu plnění 
tohoto zadávacího řízení nebo s ním související, jejíž hodnota činí alespoň 1 mil. Kč bez 
DPH za každou službu. 
b) Seznam techniků či technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, přičemž realizační tým musí sestávat alespoň ze dvou techniků s minimálně 3 
letou zkušeností v oblasti ICT týkající se předmětu plnění, tj. bezpečnost LAN/WAN, 
implementace protokolu 802.1x, nebo obdobné (nejlépe certifikace výrobcem). 
 
c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 
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příslušných služeb, přičemž odbornou kvalifikaci dodavatel prokáže certifikací výrobce 
technologie Cisco Identity Services Engine Authorized Technology Provider.  

 
Ad a) Dodavatel  jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže  zadavateli ve 
smyslu § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění tohoto technického   
kvalifikačního předpokladu předložením následujících dokladů o realizaci výše 
uvedených služeb: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

 
D. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 
obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů. 

 
 
IV.  Návrh smlouvy 

a) Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí být podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče. 

b) Smlouva musí obsahovat povinnost dodavatele předložit zadavateli MF (osobě 
jednající jménem MF v rámci předmětné VZ) v souladu s § 147a odst. 5 zákona  
seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění VZ, a to do 60 dnů od splnění 
smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění 
smlouvy přesahuje 1 rok. 

c) Smlouva dále musí obsahovat podmínky uvedené v Příloze č. 3 – Obchodní a 
platební podmínky. 
 
Pokud uchazeč předpokládá plnit část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele,   
bude tato skutečnost uvedena v nabídce. Uchazeč  specifikuje část veřejné zakázky, 
která bude plněna  prostřednictvím subdodavatele v Krycím listu nabídky 
(Příloha č. 4). 

   
 
V.  Varianty nabídky  

      Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
   
                                     
VI.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

a) Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
b) Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění: nabídková cena bez DPH a nabídková 

cena včetně DPH.  
c) Nabídková cena bude dále členěna způsobem uvedeným v Příloze č. 1 Specifikace 

předmětu veřejné zakázky. 
d) Celkovou nabídkovou cenu vyplní dodavatel do Přílohy č. 4 – Krycí list nabídky. 
e) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné 

zakázky. 
f) Nabídková cena bude dodavatelem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“! 
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g) Úhrada bude zadavatelem provedena při předání díla, nebo při předání částí díla, dle 
stanoveného harmonogramu.  

h) Finanční zálohu zadavatel neposkytuje. 
 
 

VII.  Požadavky na zpracování nabídky  
Součástí nabídky musí být: 
 
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

  
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 
  
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
(Příloha č. 2 – Čestné prohlášení) 
  
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Obsah nabídky bude opatřen obsahem s označením čísel stránek, resp. listů u jednotlivých 
oddílů (kapitol). 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
V obsahu nabídky bude uveden celkový počet listů.  

 
 
VIII.  Požadavky na předložení nabídky  

Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originálu a jedné kopii, v českém 
jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí 
nabídky bude rovněž datový disk CD/DVD s elektronickou verzí nabídky a návrhu 
smlouvy ve formátu .rtf, .doc nebo .docx.  

 
 
IX.  Kritéria pro zadání veřejné zakázky  

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
Dílčí hodnotící kritéria:       Váhy v %  
1) Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky         70% 
2) Technická úroveň nabízeného řešení    30%  

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

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

 
ad 2) V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny parametry, organizace a rozsah 

služeb technické podpory, zejména: garantované lhůty poskytování jednotlivých 
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služeb odborné podpory, režimy jednotlivých služeb, parametry monitoringu 
(škála použitelných protokolů, garantované lhůty reakce), vlastnosti a funkce 
systému pro vedení elektronické provozní dokumentace, organizace služeb 
technické podpory = zajištění služeb v denních a nočních hodinách, možnosti 
komunikace s uchazečem (komunikační kanály), dále pak metodika řízení 
projektu, organizace projektového týmu, harmonogram a výstupy projektu v 
souladu s požadovanými etapami projektu. 

 
Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a 
přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové 
bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu 
k nejvhodnější nabídce.  

 
 
X.  Podání nabídky 

1) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více 
dodavatelů společně. 

 
2) Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené obchodní firmou nebo názvem a zpětnou 

adresou uchazeče a na přední straně označené „Zjednodušené podlimitní řízení - 
NEOTEVÍRAT – Implementace technologie 802.1x v LAN MF – odd. 232/D“ 
zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: 
Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 
Praha 1.  

 
3) Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hodin dne 30. ledna 2013. 

 
 
XI.  Termín a místo otevírání obálek s nabídkami  

1) Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli 
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 

 
2) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v budově Ministerstva financí, Letenská 

15, Praha 1,  dne 30. ledna 2013 v  10:30 hodin. 
 

3) Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je v hale u recepce budovy Ministerstva 
financí dne  30. ledna 2013 v 10:25 hodin. 

 
 
XII.   Zadávací lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 

     Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 2 měsíců. 
 
 
XIII.   Doplňující informace 

a) Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude vedena v českém jazyce. 
 
b) Uchazeč je oprávněn požadovat podle § 49 zákona po zadavateli dodatečné informace 

k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena 
nejpozději  5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
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XIV.  Práva zadavatele 
1) Zadavatel je oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 84 zákona.  
2) Zadavatel může jednat s vybraným uchazečem  o konečné podobě kupní smlouvy jen 

pokud jeho návrhy budou v souladu se zadáním veřejné zakázky a obsahem vybrané 
nabídky. 

 
 
 
 
                                                                                                  ……………………………….. 
                                                                                                                Zadavatel 
                                                                                                          Ing. Stanislav Sluka 

       Ředitel odboru - Finanční 
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Příloha č. 1 

Specifikace předmětu veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky je „vypracování projektu“  pro plošné nasazení technologie 
802.1x a následné plošné nasazení v LAN MF s využitím HW a SW prostředků, které má MF 
k dispozici. 
 
Cílem této veřejné zakázky je zvýšení úrovně bezpečnosti LAN MF. 
 
Dílčí cíle, kterými bude splněn hlavní cíl 

• S využitím stávajících HW a SW prostředků zajistit autentizaci a autorizaci zařízení a 
uživatelů využívajících LAN síť ministerstva dle definovaných kritérií.  
• Zajistit autentizovanou konektivitu neinteraktivních zařízení připojených do LAN 
prostřednictvím přístupových přepínačů. 
• Zajistit monitoring všech úspěšných/neúspěšných pokusů o konektivitu do LAN přes 
přístupové přepínače. 
• Ověřit některé pokročilejší technologie (guest access, profiling, posture assessment) 
pro případné nasazení do budoucna. 

 
Stávajícími HW a SW prostředky jsou: 

 Cisco Catalyst 4506E 
 Cisco Catalyst 3560X 
 Cisco Catalyst 2960S 
 Cisco Catalyst 2950 
 4x ISE-3355-K9    Cisco Identity Services Engine 3355 Hardware Appliance včetně 

SMARTNET 8x5xNBD 
 L-ISE-BSE-3500= Cisco Identity Services Engine 3500 EndPoint Base License 
 L-ISE-ADV3Y-2500= Cisco ISE 2500 EndPoint 3Year Advanced Subscription 

License 
 
Požadavky na technické řešení: 
Technické řešení se týká následujících zařízení: 
 
Autentizace cca 1500 uživatelů a jejich pracovních počítačů celkem až 4000 uživatel/zařízení:  
  

• PC/notebooky s 32/64 bitovým operačním systémem Microsoft Vista/Microsoft 
Windows 7 
• Servery 

 
Autentizace neinteraktivních zařízení: 

• IP telefony (Siemens a Cisco), tiskárny, kamery, UPS, … 
 
V rámci realizace tohoto projektu Zadavatel předpokládá alespoň následující činnosti: 

 Organizace projektu (řízení projektu, detailní harmonogram, sestavení projektového 
týmu, koordinační schůzky) 

 Vypracování projektu pro každou jednotlivou etapu realizace 
 Oponentura, zapracování připomínek a akceptace projektu 
 Ověření základních a pokročilých funkcí (guest portál, profiling, posture assessmet) 

řešení Cisco ISE v prostředí a pro zařízení v síti LAN MF 
 Zaškolení IT administrátorů v rozsahu 2 dní 
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 Pilotní implementace řešení pro 50 uživatelů/zařízení 
 Podpora a ladění konfigurací v rámci zkušební provozu v jednotlivých etapách 
 Dokumentace a vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, dosažených 

v jednotlivých etapách  
 Plošné nasazení v prostředí LAN MF pro 4000 uživatelů/zařízení  
 Předání do rutinního provozu včetně prováděcího projektu a aktuální  provozní 

dokumentace 
 
Služby technické podpory 
Technická podpora (TP) musí zahrnovat následující služby: 

 Provoz dispečinku a organizaci služeb TP. 
 Odstraňování HW závad. 
 Odstraňování SW závad. 
 Provozní podporu. 
 Monitoring. 
 Odborné konzultace a poradenské činnosti. 
 Správa a vedení elektronické dokumentace. 
 Preventivní technické ošetření. 
 Reporting. 

Délka TP zahrnutá do nabídkové ceny: 24 měsíců. 
 
Provoz dispečinku a organizace služeb TP 

 Provoz dispečinku pro příjem požadavků na TP v režimu 7x24. 
 Zajištění příjmu požadavků v režimu 7x24 fyzickou osobou (příjem požadavku 

odpovídajícím automatem není přípustný, a to ani mimo pracovní dobu zadavatele). 
 Zajištění provozu www aplikace a zabezpečený on-line přístup do této aplikace pro 

zadávání požadavků na TP a sledování průběhu jejich řešení v režimu 7x24 
(HelpDesk/ServiceDesk). 

 Zadání požadavku na TP musí být umožněno následujícími nezávislými způsoby: 
o Prostřednictvím webové aplikace (HelpDesk / ServiceDesk). 
o Telefonicky prostřednictvím bezplatné (zelené) telefonní linky. 
o Telefonicky prostřednictvím mobilního telefonu. 
o E-mailem. 
o Bezplatnou (zelenou) faxovou linkou. 

 Možnost upřesnění požadavku v průběhu řešení (všemi výše uvedenými 
komunikačními kanály). 

 Organizace a poskytování služeb TP v souladu s doporučeními ITIL a normou 
ISO20000. 

 
Odstraňování HW závad 

 V souladu se zakoupeným typem podpory a v součinnosti s pověřenými pracovníky 
ministerstva realizovat odstraňování HW závad na produktech rodiny CISCO ISE 
uvedených výše. 

 Veškeré náklady (včetně cestovních výloh) na práce technika při odstraňování HW 
závad budou zahrnuty v ceně služby = žádné další náklady nebudou fakturovány. 
 

 
Odstraňování SW závad 

 Garantovaná doba zásahu. 
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 Veškeré náklady (včetně cestovních výloh) na práce technika při řešení servisních 
požadavků budou zahrnuty v ceně služby = žádné další náklady nebudou fakturovány. 

 Člověkohodiny spotřebované na řešení SW závad nebudou odčerpávány z 
„předplacených“ člověkohodin provozní podpory ani z odborných konzultací a 
poradenských činností. 

 Uchazeč nabídne a popíše další parametry služby. 
 
Provozní podpora 

 Provádění pravidelných činností související s provozem implementované technologie 
(nikoliv odstraňování závad). 

 Služba je poskytována automaticky (prohlídky log souborů, kontrola vytíženosti 
zařízení, správnosti jejich konfigurací, prověření systémového SW z pohledů známých 
bezpečnostních děr a chyb) nebo na vyžádání. 

 Provádění změn v politikách – tyto změny musí být odsouhlaseny se zadavatelem a 
zdokumentovány. 

 Řešení problémů, změny v autentizační/autorizační politice, přidávání nových 
kategorií, řešení nestandardních stavů systému. 

 Aplikace dostupných aktualizací, SW update a záplat. 
 Provádění dalších změn malého rozsahu (střední a větší změny budou řešeny formou 

projektů). 
 Veškeré náklady (včetně cestovních výloh) na práce technika při řešení požadavků na 

provozní správu budou zahrnuty v ceně služby = žádné další náklady nebudou 
fakturovány. V případě že si to okolnosti vyžádají, budou provozní činnosti prováděny 
v lokalitě/lokalitách zadavatele, a to bez jakýchkoliv dopadů na cenu poskytování 
služby. 

 
Monitoring 

 Proaktivní dohled instalované infrastruktury v nonstop režimu – musí být zajištěn 
směnný provoz na dohledovém centru poskytovatele. 

 Povinnost nahlásit oprávněnému zástupci zadavatele zjištěný problém do X 
hodin/minut od jeho vzniku s tím, že do této doby bude provedena úvodní analýza 
závady a předány tak úplné vstupní informace pro následná rozhodnutí – uchazeč ve 
své nabídce uvede závazek, do kdy bude tímto způsobem reagovat na vzniklý mezní 
stav v režimu 7x24. 

 Zajištění služby v režimu 7x24 vyškolenými operátory se znalostí infrastruktury 
zadavatele. 

 Detekce incidentů / problémů a mezních stavů – detekční interval v dohledových 
systémech max. 5 minut – možnost parametrické úpravy tohoto nastavení (např. 
zkrácení intervalu). 

 Primární lokalizace a kategorizace incidentů / problémů v Event systému (korelace 
událostí z Fault, Performance managementu a elektronické provozní dokumentace). 

 Založení tiketu v systému pro evidenci požadavků (Trouble Ticket System). 
 V dohodnutých případech automatické zahájení řešení odstranění závady formou 

servisní služby. 
 
Odborné konzultace a poradenské činnosti 

 Telefonická, písemná nebo on-site podpora při řešení opakujícího se problému v 
provozu instalované technologie. 

 Garantovaná doba poskytnutí odborných konzultací a poradenských činností. 
 Poskytování konzultačních služeb. 
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 Poskytování odborných rad a doporučení souvisejících s provozem instalované 
technologie. 

 Poskytování informací o nových nebo stávajících produktech nebo technologiích 
souvisejících s provozem instalované technologie. 

 Předkládání / konzultace návrhů na rozvoj, zpracovávání posudků, doporučujících 
zpráv, oponování návrhů rozvoje souvisejících systémů předkládaných třetími 
stranami. 

 Požadovaný rozsah odborných konzultací a poradenských činností – do 5 člověkodnů 
za měsíc. 

 Uvedený rozsah odborných konzultací a poradenských činností nelze použít na 
poskytování žádné z výše uvedených služeb. 

 Uchazeč ve své nabídce uvede cenu za člověkohodinu nad rámec předplacených 
člověkohodin odborných konzultací a poradenských činností. 

 
Správa a vedení elektronické provozní dokumentace 

 Vedení elektronické provozní dokumentace o servisovaných systémech. 
 Pravidelný update technických informací o technických zařízeních. 
 Zanesení změny do provozní dokumentace do 7 dnů od její realizace. 
 Grafické znázornění zapojení jednotlivých zařízení na mapách včetně relací na 

spolupracující systémy. 
 Aktualizace servisních atributů – servisních služeb, služeb provozní podpory, služby 

monitoring a odborných konzultací, kategorií, SLA (dle specifického zadání od 
zástupce zadavatele). 

 Údržba informací o lokalitách instalace. 
 Přístup k informacím přes internet. 
 Uchazeč ve své nabídce popíše další atributy a vlastnosti systému pro vedení 

elektronické provozní dokumentace. 
 
Preventivní technické ošetření 

 Provádění pravidelných fyzických prohlídek zařízení. 
 Kompletní očištění zařízení od mechanických nečistot a základní údržba zařízení. 
 Kontrola provozních podmínek (teplota, vlhkost, prašnost, vibrace). 
 Před a po provedení profylaxe budou vykonány minimálně tyto činnosti: zálohovány 

konfigurace, provedena, kontrola popisu kabelů případně jejich doplnění, vypnutí 
zařízení, odstrojení a případné vyjmutí zařízení z jeho umístění (datový rozvaděč), 
provedení úkonu profylaxe, zpětné složení, zapnutí a propojení zařízení a kabeláže, 
otestovaní funkčnosti konfigurace dotčeného zařízení, ale i dotčeného 
technologického celku, vyhotovení protokolu o provedené profylaxi. 

 Profylaxe bude prováděna v časech určených zadavatelem (může se jednat o 
mimopracovní dobu zadavatele, večerní a noční hodiny, soboty, neděle). 

 Požadovaná periodicita profylaxe – 1 x za 1 roky. 
 
Reporting 

 Pravidelný, měsíční reporting čerpání služeb technické podpory v jednotlivých 
oblastech (technologie, služby).  

 Pravidelný reporting plnění SLA, včetně dlouhodobých statistik (počty všech tiketů v 
jednotlivých měsících, počty tiketů, u nichž došlo k porušení SLA, grafické 
vyjádření). Z reportů musí být patrné trendy plnění SLA. 
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 Podrobné reporty o neplnění SLA – každý případ porušení SLA musí být do 14 dnů po 
jeho vzniku podrobně zdokumentován, projednán s oprávněným zástupcem 
zadavatele, musí být vysvětleny příčiny vzniku nedodržení SLA, navržena opatření 
pro zamezení opakování porušení SLA z obdobného důvodu. 

 Pravidelné projednávání spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb se zástupcem 
zadavatele, zhotovování zápisů z těchto projednávání, autorizace zápisu zástupcem 
zadavatele. 

 Poskytování pravidelných i ad hoc reportů z monitorovacích systémů 
 Obsah a forma všech reportů podléhají schválení zadavatele. 

. 

Stanovení nabídkové ceny 

Zadavatel požaduje strukturovat celkovou nabídkovou cenu dle následující tabulky: 
  

Cena v Kč 
Předmět 

bez DPH DPH s DPH 
Projekt  
Pilotní provoz  
Plošné nasazení  
Technická podpora po dobu 24 měsíců od zahájení pilotního 
provozu  
Celkem  
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Příloha č. 2 

Čestné prohlášení 
A. dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)  
      Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prohlašuje, že: 
 statutární orgán/všichni členové statutárního orgánu/právnická osoba  je/jsou trestně 

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

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

zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona), 
 vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů   (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona), 

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

místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), 
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),  
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
(§ 53 odst. 1 písm. g) zákona)  

 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 
odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje 
se předpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),                                                                          

 není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona), 
 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).  
 

B.  dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona -  Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti  
Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.  

C. dle § 68 odst. 3 zákona  - Čestné prohlášení 
a) 1. Dodavatel překládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele*): 

Jméno a příjmení: ……………………………. 
Jméno a příjmení: …………………………….(v případě potřeby seznam  rozšiřte)  

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

b) 1. Dodavatel je akciovou společností a uvádí ve lhůtě pro podání nabídek tento pravdivý seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu*).  

………………… 
………………… 

2. Dodavatel není akciovou společností*).  
c) Dodavatel neuzavřel a ani v budoucnu neuzavře v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (Zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 

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

Jméno a  příjmení  osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
*) Nehodící se škrtněte  
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Příloha č. 3  
 

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY  
Ministerstva financí pro oblast ICT platné a účinné od 1.7.2012 

 
 

Platební podmínky 
 
Cena, platební podmínky a fakturace  
1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou nepřekročitelnou, 
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

 

Červený text 
psaný kurzivou  je komentářem pro uchazeče a  nebude uveden ve smlouvě 

 

ODST. 2   PRO SMLOUVU NA DOBU URČITOU 

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy činí: 

bez DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

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

včetně DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

      
  Celková dohodnutá smluvní cena za roční plnění činí: 

bez DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

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

včetně DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

 
ODST. 2  PRO  SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU 

2.     Celková dohodnutá smluvní cena za roční plnění činí: 

bez DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

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

včetně DPH ……………….,- Kč, 

slovy (……………………………………………..), 



   

14 
 

3. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje následující části: 
 Kalkulační tabulka 

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

Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Kalkulační tabulka 
uvedena v příloze návrhu smlouvy, a to včetně dodaného množství každé položky, a 
jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 
 

4. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto článku bude uhrazena dle následujícího 
harmonogramu plateb: Pozn.: Harmonogram plateb bude uveden v případě plateb 
v nepravidelných intervalech nebo v případě různé výše plateb v průběhu období trvání 
smlouvy 

 
 Harmonogram plateb 

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

Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Harmonogram plateb 
uveden v příloze návrhu smlouvy, a to včetně dodaného množství každé položky, a 
jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 

 
5. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, 

předávacího/přejímacího protokolu nebo akceptačního protokolu aj. – dále též jen 
„dodací doklady“ o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě 
plnění. 
 Pozn.: Věcně příslušný název dokladu bude uveden v návrhu smlouvy. 

 
6. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat: 

a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy, 
b) uvedení jejich jednotkových cen,  
c) zakázkové číslo smlouvy,  
d) úplné bankovní spojení dodavatele včetně zejména čísla účtu, 
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, 

!!! Pozn.: Následující písmeno g) se uvede pouze v případě, že předmětem dodávky jsou plnění 
poskytovaná v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona o dani z přidané 
hodnoty (stavební a montážní práce – číselné kódy klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) 

g) v případě, že předmětem dodávky jsou plnění poskytovaná v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebude daňový doklad obsahovat výši daně 
z přidané hodnoty a musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

7. Společně s fakturou – daňovým dokladem je Zhotovitel povinen předložit dodací doklad, 
který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných 
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u 
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nehmotného majetku čísla licencí. Originál dodacího dokladu připojený k faktuře musí 
být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci 
vlastnoručně čitelně podepsán. 

8. Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu činí 21 dnů ode dne doručení 
Objednateli. 

9. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli 
nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Objednatel má právo fakturu – daňový doklad Zhotoviteli před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné 
údaje, chybí-li na faktuře – daňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál 
dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství 
předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne 
plynout ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu Objednateli.  

11. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

12. Platby budou probíhat výhradně v  korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v této měně. 

 
 

Obchodní podmínky 
 
Dodání předmětu plnění smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a 

právně bezvadný a odpovídající právním předpisům a závazným i doporučujícím normám 
platným v České republice. 

 
2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je 

obvyklé u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím 
podmínkám Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních 
technologií. 

 
3. Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně 

informovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o připravenosti 
k předání. Datum převzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele 
tak, aby mezi doručením oznámení o dokončení a datem převzetí uplynulo nejméně pět 
(5) pracovních dní.  

 
4. Dílčí dodávka předmětu plnění a dílčí fakturace se připouští pouze v případě 

uvedení této skutečnosti ve smlouvě.  
 
5. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému 

funkčnímu celku přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návod k použití a 
případná další nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že 
byly použity materiály a technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, 
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prohlášení o respektování enviromentálních požadavků daných platnými závaznými 
předpisy). Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.  

 
6. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným 

oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění. 
 
7. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele lze po vzájemné 

dohodě prodloužit termín plnění smlouvy. Dohoda podle předchozí věty musí být písemná 
a musí formu dodatku k této smlouvě. 

 
 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 
1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí předmětu 

plnění Objednatelem (tuto variantu zadavatel preferuje) nebude-li ve smlouvě dohodnuto, 
že Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení 
smluvené ceny.  

 
2. Objednatel nabývá práva k užívání předmětu plnění (například licenci k užití 

počítačového programu) dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem. 
 
3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí a 

nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto plnění. Za 
užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování. 

 
 
Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z 

této smlouvy či právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

Pozn.: V případě smlouvy na dobu neurčitou či smlouvy s opakujícím se plněním je nutné formulaci 
upravit – například „z celkové roční ceny předmětu plnění včetně DPH“ 
 
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu 

Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku 
z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků 
z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění. 

 
3.  Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští. 
 
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém 

je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména 
v případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě.  

 
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený 

touto smlouvou. 
 
6. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s 

§ 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.  
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7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo 
smluvních stran na náhradu způsobené škody v plné výši. 

 
Náhrada škody 
1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 

svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené porušením 
ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé 
v důsledku vad plnění. O náhradě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku. 

 
2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští. 
 

Ochrana informací 
 
1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické 

podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o 
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.  

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 
tímto ustanovením dotčena. 

3. Za důvěrné 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 mlčenlivosti 
Objednatele; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve 
smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele; 

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

d) které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti 
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 
Objednatele či plnění této smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace 
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny 
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nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré 
důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. 
Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná. 

8. Zhotovitel 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. 

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně: 

a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení 
smluvního vztahu; 

b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby. 

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není 
Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících 
z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve 
výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení. 

 
Ukončení smluvního vztahu   

PRO SMLOUVY NA DOBU URČITOU 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to: 

 od …………… 201..  do  ..………….201.. 

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

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1 
tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí 
na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další 
ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.  

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby 
stanovenými právními předpisy. 

PRO SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to: 

 od …………… 201..   

 od data podpisu smlouvy  

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí, písemnou dohodou obou 
smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy. 
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3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez 
udání důvodu. V případě výpovědi zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou 
uplynutím 3., 4., 6. apod. (konkrétní lhůta bude stanovena dle požadavku objednatele) 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé 
smluvní straně.  

!!!.Pozn.: Následující odstavce (4. a násl.) se použijí v případě smlouvy na dobu určitou i 
neurčitou.!!! 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této 
smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení 
smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční 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 
účinky; 

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin. 

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

a) prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po 
termínu plnění; 

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;  
d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména 

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost 
apod.);  

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 
kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele. 

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

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury – daňového dokladu o více jak 30 
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen; 

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od 
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.  

8. V případě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí 
příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.  

9. Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď 
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v 
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době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla 
snižuje o částky připadající na plnění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není 
povinen provést či poskytnout. V případě úplného či částečného odstoupení do smlouvy 
je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o 
hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením. 

10. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody 
spočívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se 
zajištěním náhradního plnění. 

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na 
ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy 
odstoupit. 

12. Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od smlouvy nejsou 
odstoupením dotčena. 

13. V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti 
ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.  

14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen 
do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení předat 
Objednateli ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných 
zdrojových kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem či 
třetími osobami.  

15. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo 
sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré 
části díla, které nebyly dotčeny odstoupením. 

16. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení. 

17. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany důvěrných 
informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se 
těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá. 

 
Práva duševního vlastnictví  

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad, 
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele 
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by 
jakkoliv omezovala užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je 
Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž 
právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.   

2. Jsou-li součástí předmětu plnění podle této smlouvy počítačové programy či jiné 
výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
(dále jen „Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto 
článku. 
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3. V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele 
nebo třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů 
nevýhradní licenci. 

4. K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvořeny či upraveny na 
objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel 
je oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to případně i 
prostřednictvím třetích osob. 

5. V případě, že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo 
předán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany 
Objednatele, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit, a to i prostřednictvím 
třetích osob.  

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, 
Objednatel však není povinen licenci využít. 

7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory či jiných služeb 
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv. 

8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy včetně 
Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím 
v působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základě počtu oprávněných uživatelů či 
současných přístupů stanovená v této smlouvě. 

9. Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k 
užití Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí. 

10. Je-li k užití předmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace volně šiřitelného 
software (tzv. freeware), platí následující ujednání: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději při předání předmětu plnění Objednateli 
zpracovat a předložit Objednateli přehled volně šiřitelného software 
s uvedením autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, 
která se na užívání takového software vztahují. Přehled podle předchozí věty 
musí být přiložen k předávacímu  protokolu.  

b) Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění včetně volně šiřitelného software 
stejně, jako by volně šiřitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména 
odpovídá za funkčnost předmětu plnění jako celku a použitelnost předmětu 
plnění jako celku pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh. 

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným 
materiálům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat volně šiřitelný 
software v rozsahu nezbytném k plnému využití předmětu plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, 
které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících 
s volně šiřitelným software, který je nezbytný k užití předmětu plnění dle této 
smlouvy. 
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11. Pokud je součástí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software který je dodáván 
společně s hardware, například 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 produktům nebo samostatně dodávaným produktům 
třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém případě součástí 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 předmětu plnění jako celku.  

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

 

V případě, že bude dodávaný SW již nainstalován na kupovaném HW, předloží uchazeč v 
nabídce (písemně či elektronicky) ujištění, že je oprávněn SW instalovat, a že instalací nebyla 
porušena práva k SW a že dodávaný SW je plně kompatibilní s HW Objednatele uvedeným a 
specifikovaným v Zadávací dokumentaci. Pozn. jedná se o povinnost při zadávacím řízení – 
nebude jako ustanovení ve smlouvě. 

 

 
Rozhodné právo, řešení sporů 
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový 
vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem. 

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího 
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky. 

4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud 
Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci 
v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud 
Městský soud v Praze. 

 

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu 
plnění 
1. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku v délce trvání 

dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí dokončeného a funkčního předmětu plnění 
Objednatelem.  

2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do …. 
15, 10, 5 …. dnů (konkrétní lhůta bude upravena dle požadavku objednatele) od 
prokazatelného nahlášení vady. Lhůta stanovená v předchozí větě platí, pokud není 
v záručních podmínkách stanovena lhůta kratší. Zhotovitel je povinen vady odstranit 
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opravou, výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným 
způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.  

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady předmětu plnění nebo nahrazením 
vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle 
odst. 2 tohoto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou 
v odst. 1 článku […] (Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení).  

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob 
a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo 
Objednatele na odstoupení od smlouvy.  

5. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto 
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními předpisy. Zhotovitel zejména 
odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou 
dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za 
použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi: 

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou 
nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu 
plnění; 

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu 
plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové 
změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění; 

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací 
předmětu plnění; 

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění. 

7. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn 
uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na 
to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele 
uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v 
průběhu akceptace. 

8. Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se 
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění 
Zhotovitelem. 

9. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva 
Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající z právních předpisů. 

 
Změny smlouvy  

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v článku […] této 
smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a 
číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná 
ujednání jsou neplatná. 
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Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
 
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či 

neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného 
ustanovení. 

 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha 1 ….. 
Příloha 2 ….. 

 
5. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost 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 představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, 

které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné 
věci, ať už ústní či písemné. 
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Příloha č. 4 

Krycí list nabídky 
 

Veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení  
 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

 

„Implementace technologie 802.1x v LAN MF“ 
 

zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10 Praha 1, Letenská 15, IČ 
00006947 

 

Dodavatel je:                             právnickou osobou x)        fyzickou osobou x) 

 
 

1. Identifikační údaje (právnická osoba): 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
Právní forma:  
IČ (bylo-li přiděleno):  

 

2. Identifikační údaje (pokud se jedná o fyzickou osobu):  
Obchodní firma nebo jméno a příjmení:  
Místo podnikání popř. místo trval. 
pobytu: 

 

IČ (bylo-li přiděleno):  
 

3. Ostatní údaje: 
Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního 
orgánu: 

1. 
2. 
3. 
… 

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

 
 

4. Doplňující údaje:  
Jedná se o společnou nabídku  ANO x)   NE x) 
Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANO x)   NE x) 
Bude zakázka plněna subdodavatelsky 
(v případě že ano, uveďte % plnění) 

ANO x) 
% ...... 

NE x) 

x) Nehodící se škrtněte 
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Seznam subdodavatelů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat části zakázkyx) 

 

   % podíl 
na plnění 
VZ 

1. Název:   
 Sídlo/místo podnikání:   
 Tel./fax:   
 E-mail:   
 IČ, DIČ   
 Specifikace části VZ, kterou hodlá dodavatel 

zadat subdodavateli 
  

x) V případě potřeby rozšiřte 
 
 

5. Nabídková cena v Kč 
Cena celkem Kč bez DPH Kč včetně DPH 
   

Všechny níže uvedené ceny musí mít nejvyšší limitní ceny (tj. nejvýše stanovenou 
cenu): 

Nabídková cena bude dále členěna: Kč bez DPH Kč včetně DPH 
Projekt     
Pilotní provoz    
Plošné nasazení   
Technická podpora po dobu 24 měsíců od 
zahájení pilotního provozu 

  

 
Prohlášení 

Podáváme nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašujeme, že akceptujeme 
podmínky zadání této veřejné 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 příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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