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ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257043449   Fax: 257042609  
IČ: 00006947  DIČ: CZ00006947 

 

V Praze dne 15. března 2011 
Č. j.: 232/33 375/2011/BA 

 
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: Ing. Lýdie Bažantová, tel. 257043449 
Přílohy: Technická specifikace, Obchodní a platební podmínky, Krycí list  
  
  
Data Solutions s.r.o. 
Klausova 1443/30 
155 00 Praha 5 

 

 
 

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:   

                                                                   

„IS Šachmatky – vývoj 2011" 
 
 

I. Informace o předmětu veřejné zakázky  
 
Předmětem této veřejné zakázky je vývoj informačního systému Šachmatky.  
Specifikace požadovaných služeb: 
Vývoj systému podle technické specifikace (Příloha č. 1). 
 
    II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
a)   Doba plnění : od podpisu smlouvy do 15. 6. 2011 
b)   Místo plnění : Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1. 
 
 

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  notářsky či jinak ověřené kopie dokladů (součást nabídky). 
 
 

IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek a  způsob zpracování nabídkové 
ceny – viz Příloha č. 2 

 



 2

 
V.  Identifikační údaje zadavatele  
Obchodní firma:    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:  
   Mgr. Radoslav Bulíř,  odbor 38 MF  
 
VI. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude 

jednáno  
Jednání se uskuteční po předběžné domluvě (upřesnění) v kanceláři Ministerstva financí, 
Letenská 15, Praha 1,  místnosti č. 515/D dne 21. 03. 2011 v 10:00, 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 s Mgr. Radoslavem Bulířem je možné uskutečnit na 
základě předběžné domluvy  dne 25. 03. 2011 v 16:00  na výše uvedeném místě. 
 
VIII. Lhůta a místo pro podání nabídky  
a) Nabídku zašlete v řádně uzavřené obálce opatřené obchodní firmou a adresou  

dodavatele  a na přední straně označené:  
„Jednací řízení bez uveřejnění – NEOTEVÍRAT  - IS Šachmatky – vývoj 2011  – 
odd. 232/BA“ 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 

31. 03. 2011  do 16:00 hodin. Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy. 
V úvodu nabídky bude vložen vyplněný krycí list nabídky (Příloha č. 3) 

 
IX. Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ............................................. 

                 Zadavatel 
                                                                          JUDr. Miluše Stloukalová 
       Vedoucí oddělení 
        Zadávání veřejných zakázek 
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Příloha č. 1 
 
Technická specifikace : 
 
 
 
Požadavky na  vývoj IS Šachmatky 2011 – optimalizace procesů  
 

1. Optimalizace Šachmatky - klientská část 
 analýza situace 
 komprese Šachmatky po konverzi 
 optimalizace Šachmatky  - otevírání číselníku 
 optimalizace Šachmatky  pro výpočet sumáře 
 vytvoření nové instalace 
 testování 
 dokumentace 
 
 

2. Optimalizace Šachmatky - centrální část analýza situace 
 analýza situace 
 komprese Šachmatky po konverzi 
 optimalizace Šachmatky  - otevírání číselníku 
 optimalizace Šachmatky  pro výpočet sumáře 
 vytvoření nové instalace 
 testování 
 dokumentace 
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Příloha č. 2 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

(Podle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů) 

 
 

a) Obchodní podmínky 

Zadavatel požaduje k jednání o předmětu veřejné zakázky vypracování návrhu smlouvy. 
Návrh smlouvy bude předložen v jednom vyhotovení a bude podepsán statutárním orgánem, 
nebo zástupcem dodavatele. 
Návrh smlouvy musí obsahovat níže uvedená ustanovení: 

1 Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1.1 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty uvedené ve Smlouvě, má objednatel právo 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zakázky za každý započatý 
den prodlení. 

1.2 Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením 
vlády  č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku 
z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.   

1.3 Limitování sankcí se nepřipouští. 

1.4 Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením 
s plněním závazků druhé smluvní strany.  

2 Náhrada škody 

2.1 Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 
způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  

2.2 Zhotovitel 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 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští. 

2.4 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 
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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 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné 
informace,  poskytnuté mu objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití  

3.5 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. 

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

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

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

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

 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. 

4 Ukončení smluvního vztahu   

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

4.1.1 Za podstatné porušení smlouvy ze strany MF se považuje neplnění závazků 
spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po 
splatnosti daňového dokladu (faktury).  

4.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele  se považuje neplnění 
závazků spočívající zejména v nedodržení termínů plnění ve smlouvě, nebo 
realizace předmětu smlouvy  v rozporu s ustanoveními smlouvy, a nebo 
jiných závazných dokumentů či předpisů. 

4.1.3 Toto odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.  

4.2 V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů má objednatel 
v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou 
v souvislosti s náhradním řešením, zejm. nákladů, které mohou vzniknout 
v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností. 

4.3 Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou 
smluvních stran. 
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5 Práva třetích osob  
Zhotovitel 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 Zhotovitel ponese veškeré důsledky 

takovéhoto porušení práv třetích osob.  

6 Rozhodné právo 

6.1 Vztahy mezi smluvními  stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou 
řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním 
zákoníkem v platném znění. 

6.2 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených 
touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

7 Záruky 

7.1 Záruka na předmět smlouvy délce trvání min. 24 měsíců. 

7.2 Na práce provedené dle smlouvy záruka v délce min. 12 měsíců. 

8 Změny smlouvy  
Smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a 

číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy.  

b) Způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

1 Cenu uvést s DPH a bez DPH, samostatně DPH a hodinová sazba. 

2 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. 

3 Překročení smluvené ceny se nepřipouští - cenu není možné překročit, cena obsahuje 
veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu smlouvy. 

4 Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám 
daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

5 Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti 
dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode 
dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 
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6 V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří 
zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu smlouvy, má objednatel právo 
jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku 
pro kteroukoliv smluvní stranu. 

 

c) Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky 

nejsou 
 
 

d) Technická specifikace 

  viz  Technická specifikace (Příloha č. 1) 
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Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 
 

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 
1. Veřejná zakázka 

Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
Název: IS Šachmatky  – vývoj  2011 

 
2. Základní identifikační údaje 

Uchazeč 
Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

Osoba oprávněná jednat 
za uchazeče: 

 

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

 
3. Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH: Samostatně 
DPH: 
 

Cena celkem 
včetně DPH: 

 
 

  

   
4. Seznam subdodavatelů 

Seznam subdodavatelů  IČ % plnění 
   
   

 
5. Prohlášení  

Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné. 

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 
Datum podpisu:  

Podpis oprávněné osoby jednat 
jménem či za uchazeče: 

 

Titul, jméno, příjmení: 
(tiskací písmo) 

 

Funkce:  
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