
 

 

 

 
 

 

 

 

Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù 

Odbìratel: 
Ministerstvo financí 
Letenská 15  
11810 Praha 1  
IÈ: 00006947 
DIÈ: CZ00006947 

Základní údaje výbìrového øízení

Název: Dodávka komunikaèního systému OSV vèetnì telefonních pøístrojù pro objekt MF, Lazarská 7, Praha1

Èíslo:  33/94846/2011-332

Termín uzavøení: 31.10.2011 12:00 Mìna: CZK 

Termín oznámení vítìze: 4.11.2011 Po�adovaná splatnost: 21 (dny)

Datum zveøejnìní: 20.10.2011 Po�adovaná dodací doba: 30 (dny)

Garance podmínek do: 31.12.2011 Poèet oslovených dodavatelù: 5

Termín realizace: 
od: 15.11.2011    do: 

15.5.2012
Poèet nabídek od dodavatelù: 0

 
- Zadavatel mù�e vybrat pouze jednoho vítìze  
 

Popis výbìrového øízení:  
Pøedmìtem veøejné zakázky je nákup a obmìna stávajícího komunikaèního systému Hicom 372 na HiPath OpenScape 
Voice pro Ministerstvo financí � lokalitu Lazarská, vèetnì dodávky koncových telefonních zaøízení. Realizace pøedmìtu 
veøejné zakázky zahrnuje zejména vypracování Technického projektu implementace, dodávku a implementaci navr�ené 
technologie a koncových telefonních zaøízení (v souladu se specifikací pøedmìtu zakázky dle Pøílohy è. 1), za�kolení 
obsluhy, pøedání do rutinního provozu, zpracování dokumentace a poskytování záruèního servisu. 

Místo dodání Fakturaèní údaje

Ministerstvo financí Ministerstvo financí

Lazarská 7 Letenská 15

Praha 1 11810 Praha 1

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba Funkce Email Telefon

Ing. Daniel Hetzer referent odd. 333 daniel.hetzer@mfcr.cz 257044027 

Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kritérium Váha v %

Celková cena s DPH (povinné) 80 

Kvalita nabízeného technického øe�ení (povinné) 20 

Nutné podmínky

Firma musí:  1. splnit v�echny podmínky zadavatele uvedené v pøíloze è.1 

Firma musí:  2. akceptovat dal�í podmínky úèasti dle pøílohy è.2

Produktový list výbìrového øízení

1. Dodávka a implementace komunikaèního systému OSV 
vèetnì koncových telefonních zaøízení (pøístrojù) 

Mno�ství: 
1

Jednotka: 
soubor 

Pøedpokládaná cena s 
DPH/ks: 

Popis produktu: 
viz- specifikace v pøíloze è.1 
 

Pøedpokládaná celková cena 
zakázky: 0,00

Pøílohy k výbìrovému øízení

Pøílohy k výbìrovému øízení jako celku 

   pøíloha: 1. Specifikace pøedmìtu zakázky a po�adavky na zpracování nabídky

   pøíloha: 2. Dal�í podmínky úèasti

Doplòující informace k výbìrovému øízení

�ádné doplòující informace

mailto:daniel.hetzer@mfcr.cz


 

 
Vyti�tìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ 

 

 
certifikované tr�istì státní správy 

 
 

Mo�nosti prohlídek

�ádné prohlídky

Historie výbìrového øízení

Akce Osoba Datum

Pøipravil: Tùma Vít 20.10.2011 12:44:00

Zveøejnil: Tùma Vít 20.10.2011 13:47:00



Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky a požadavky na zpracování 
nabídky 
 
Doba a místo plnění zakázky 

a) Doba plnění: od podpisu smlouvy na dobu určitou – do konečného protokolárního 
předání a dokončení implementace. 

Doba plnění bude rozdělena na dodávku a fakturaci (do 1 měsíce od podpisu 
smlouvy, nejdéle však do 15. prosince 2011) a na postupnou obměnu a implementaci 
(nejdéle do 6 měsíců od podpisu smlouvy, s nepřerušením telefonního spojení ). 

 
b) Místo plnění: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, lokalita Lazarská 7  

 
 
Požadované služby před implementací komunikačního systému: 
 
 Provedení rekognoskace stávajícího technického stavu a posouzení nejvhodnějšího 

způsobu provedení obměny komunikačního systému 
 Vypracování Technického projektu implementace komunikačního systému 

s přihlédnutím k jeho začlenění do datové sítě. 
 Vypracování detailního harmonogramu implementace komunikačního systému 

s časovou návazností na obměnu datových prvků v lokalitě Lazarská 
 Delegování oprávněných zástupců dodavatele do pracovní skupiny 

 
Požadované služby v rámci implementace komunikačního systému: 
 
 Demontážní práce na stávajícím systému 
 Implementace nového komunikačního systému  
 Kabelážní práce související s připojením rekonstruovaného komunikačního systému do 

sítě zadavatele 
 Nastavení komunikačního systému dle požadavků zadavatele (oprávnění, skupiny 

uživatelů, šéf-sekretářské skupiny, číslovací plán, uživatelské služby) 
 Přepojení provozu na nový komunikační systém proběhne během dnů pracovního volna 

nebo pracovního klidu (typicky víkend) po předchozí dohodě se zadavatelem 
 Školení zástupců uživatelů, spojovatelek, administrátorů 
 Předání systému do provozu – akceptační proces 

 
Požadované služby po provedení obměny komunikačního systému: 
 
 Zajištění záručního servisu v min. délce 2 roky 
 Zajištění pozáručního servisu v délce 5 let po ukončení záruky (dle budoucího 

smluvního vztahu sjednaného před ukončením záruky) 
 Provoz Help-Desku dodavatele v režimu 24/7/365 
 Garantovaná doba opravy v rámci záruky 6 hodin na poruchu Priority 1 (kritická 

závada, úplný výpadek systému), garantovaná doba opravy 12 hodin na poruchu 
Priority 2 (vysoká závada, významné omezení funkce systému), garantovaná reakční 
doba v rámci záruky NBD (další pracovní den) na poruchu Priority 3 (střední závada, 
částečné omezení funkce systému). Garantovaná doba opravy se počítá od nahlášení 
poruchy na HelpDesk dodavatele 

 Napojení komunikačního systému do dálkového dohledu dodavatele včetně napojení na 
HelpDesk a Fault Management s využitím standardních prostředků (syslog, SNMP) 

 
 
 
 



 
Součinnost zadavatele: 
 
 Připravenost/nastavení datové části (switche) na provozování IP telefonie v lokalitě 

Lazarská, zejména s ohledem na QoS a VLAN 
 Zajištění PoE pro napájení IP telefonů v lokalitě Lazarská 
 Poskytnutí prostoru pro rackovou skříň (19“, 42U, hloubka 1000mm) se systémem 

v lokalitě Lazarská 
 Poskytnutí samostatného napájecího přívodu v požadovaných výkonových parametrech 

v lokalitě Lazarská (parametry budou upřesněny v Technickém projektu) 
 Součinnost při obměně telefonních přístrojů (zajištění přístupu pracovníků dodavatele 

do místností) 
 Příprava a kontrola zákaznických dat (oprávnění, skupiny uživatelů, šéf-sekretářské 

skupiny, číslovací plán, uživatelské služby) pro implementaci do zrekonstruovaného 
komunikačního systému 

 Delegování oprávněných zástupců/zástupce do pracovní skupiny 
 Příprava virtuálního prostoru VMware vSphere 4.x pro aplikace (tarifikace, DLS, 

SESAP/Trace Manager) 
 
Požadovaná technická specifikace na komunikační systém: 
 
 1 x komunikační server v clusterovém provedení vč. HW platformy 
 4 x ISDN PRI rozhraní (signalizace DSS1 a CorNet) 
 4 x ISDN BRI rozhraní 
 16 x analogová pobočka FXS  
 410 x SW licence na IP/analogovou linku 
 1 x rack 42U včetně příslušného vybavení 
 1 x záložní UPS pro 1 hodinu záložního provozu v rackovém provedení  
 1 x tarifikační SW pro 700 poboček 
 1 x administrační SW  
 1 x aplikační SW pro spojovatelku vč. USB sluchátka 
 1 x PC pro spojovatelku a administraci vč. 19“ LCD monitoru 
 3 x brána GSM ISDN Enterprise 2x GSM + anténa 

 
Nabídka, s výjimkou vlastního systému OSV, nebude obsahovat serverový HW a OS 
Windows Server 2008 pro aplikace (tarifikace, DLS, SESAP/Trace Manager). Předpokládá se 
instalace na virtuální servery zadavatele (platforma VMware vSphere 4.x). 
 
 
Základní požadované funkce: 

 Přesměrování hovoru  
 Automatické zpětné volání 
 Převzetí volání  
 Vytočení posledního čísla 
 Music on Hold  
 Šéf-sekretářské funkce 
 One number service  
 Simultánní vyzvánění 
 Skupinové převzetí volání 
 Hunt group   
 Úrovně hesel a práv dle definovaného uživatele 
 Identifikace/autorizace administrátora 
 Backup/recovery 



 Diagnostika 
 Správa logů 
 Vzdálená aplikace patchů 
 Vzdálený restart systému 
 Řízení update/patchů OS a SW 
 Konference tří účastníků 
 LDAP 
 SOAP 
 XML 
 SIP 
 H.323 
 CDR 
 SNMP (MIB Traps) 
 Q-SIG 
 CorNet 
 CSTA 
 TAPI 

 
 Nový systém musí být plně kompatibilní (komunikační protokol Siemens CorNet) se 

stávajícími komunikačními systémy v následujících lokalitách: 
 

Lokalita MF Komunikační systém 
Letenská, Janovského Siemens OSV (HiPath 8000) 
Voctářova Siemens HiPath 4000  
Legerova Siemens Hicom 300H 

 
 systém musí být plně kompatibilní (komunikační protokol Siemens CorNet) se 

stávajícími komunikačními systémy Siemens v resortu Ministerstva financí. 
 Základní stavební prvky komunikačního systému (komunikační switch, IP telefony, 

brány do VTS/GSM a příčky) musí být od stejného výrobce a to z důvodů zajištění 
dlouhodobé kompatibility a zejména jednotné správy (administrace).  

 
Specifikace funkcí KTZ (přístrojů) 
 
- Uživatelské funkce musí být dostupné v rámci celého resortu MF. Nejsou závislé na 

lokalitě, ale na úrovni zařazení uživatele. 

- KTZ musí umožnit připojení otevřeným standardem pro hlasovou komunikaci SIP (RFC 
3261) a proprietárním protokolem od Siemens Enterprise Communications (CorNet-IP - 
HFA = HiPathFeature Access). Případná změna protokolu SIP na HFA a opačně musí být 
možná pouhým přehráním firmware.  

- Všechny varianty KTZ musí poskytovat přístup k řadě funkcí systémů HiPath 2000, 
3000, 4000, 5000 a 8000 (Open Scape Voice)  

- Mimo VoIP protokolu musí umožňovat dodatečné funkce, jako např. zpětný dotaz, 
lokální konferenci tří účastníků, vícenásobné linky, apod. 

- IP telefony musí podporovat  802.3af, Power over LAN. 

- Telefony musí mít možnost snadného uvedení do provozu, jednoduché údržby a centrální 
správy 

- Jednotlivým úrovním pracovního zařazení uživatelů budou přiřazeny dále specifikované 
3 typy telefonních přístrojů – základní (referentský), manažerský a manažerský PLUS 



- Základní funkce jsou uvedeny v Tabulce č. 1, počet kusů jednotlivých typů je uveden 
v Tabulce č. 2 

- Certifikace - Označení CE, EMC EN55022 třída B, EN55024, EN61000-4-11, EN61000-
3-2, Bezpečnost EN60950-1 

A. Základní (referentské) telefonní přístroje – základní funkce a požadavky 

- základní funkce včetně hlasitého telefonování, číslicová tlačítka, 3 pevná tlačítka funkcí s 
LED diodami, 8 volně programovatelných dotekových tlačítek funkcí s LED diodami 
(možnost rozšíření pomocí modulu tlačítek) 

- Grafický displej se 2 řádky, jednobarevný 

- Popis tlačítek pomocí papírových štítků, tlačítka +/- pro nastavení hlasitosti, 3 tlačítka pro 
navigaci v menu, zvukové funkce, plně duplexní hlasité telefonování 

- IP telefon musí být vybaven integrovaným Ethernetovým switchem, připojení 
prostřednictvím 10/100 Base-T  

B. Manažerské telefonní přístroje – základní funkce a požadavky 

- základní funkce včetně hlasitého telefonování, číslicová tlačítka, 8 pevných tlačítek funkcí s 
LED diodami, 6 volně programovatelných dotekových tlačítek s LED diodami (tlačítka 
funkcí, zkrácené volby nebo linky), možnost rozšíření pomocí modulu tlačítek) 

- Grafický displej se 6 řádky, jednobarevný, podsvícený, nastavitelný 

 - Optická signalizace volání 

- Popis tlačítek pomocí papírových štítků, tlačítka +/- pro nastavení hlasitosti, 5-cestný 
navigační prvek, zvukové funkce, plně duplexní hlasité telefonování 

- Přípojka pro náhlavní hovorovou soupravu 

- IP telefon musí být vybaven integrovaným Ethernetovým switchem, připojení 
prostřednictvím 10/100 Base-T nebo jako varianta prostřednictvím Gigabit Ethernet  

- K manažerskému přístroji je požadována možnost připojení a rozšíření o přídavný modul 
(max. 2 moduly k jednomu přístroji) s 12 tlačítky funkcí, zkrácené volby nebo linky 
(dodatečná volně programovatelná tlačítka se světelnými diodami)  

C. Manažerské telefonní přístroje PLUS – základní funkce a požadavky 

- základní funkce včetně hlasitého telefonování, číslicová tlačítka, 6 pevných tlačítek funkcí s 
LED diodami, 9 volně programovatelných dotekových tlačítek s LED diodami (tlačítka 
funkcí, zkrácené volby nebo linky), možnost rozšíření pomocí modulu tlačítek) 

- Barevný grafický displej víceřádkový, podsvícený, nastavitelný (QVGA a/nebo VGA) 

 - Optická signalizace volání 

- Popis tlačítek pomocí papírových štítků, zvukové funkce, plně duplexní hlasité telefonování 

- navigační prvek Touch Guide, Touch Slider pro nastavení hlasitosti 

- Přípojka pro náhlavní hovorovou soupravu 

- IP telefon musí být vybaven integrovaným Ethernetovým switchem, připojení 
prostřednictvím 10/100 Base-T nebo jako varianta prostřednictvím Gigabit Ethernet  

- K manažerskému přístroji je požadována možnost připojení a rozšíření o přídavný modul 
(max. 2 moduly k jednomu přístroji) s 12 tlačítky funkcí, zkrácené volby nebo linky 
(dodatečná volně programovatelná tlačítka se světelnými diodami)  

 

 



 

 

Tabulka č. 1 

A B C 
Základní telefonní funkce / Typ IPT Základní (referentský) 

přístroj 
Manažerský přístroj 

Manažerský přístroj 
PLUS 

Grafický display černobílý dvouřádkový x   
Grafický display černobílý, víceřádkový, 
nastavitelný 

 x  

Grafický display barevný, víceřádkový, 
nastavitelný (QVGA a/nebo VGA) 

  x 

Tlačítka funkcí s LED 3 8 6 
Kontextově programovatelná tlačítka 8 6 9 
Navigační prvek  3 tlačítka 5-ti cestný Touch Guide 
Lokalizace menu pro český jazyk x x x 
Adresářové služby, funkce vyhledávání v 
seznamech 

x x x 

CLIP x x x 
Rozšíření funkčních tlačítek (minimálně 12)– 
přídavné moduly 

 x x 

Obsluha více (3 a více) telefonních linek  x x 
Tlačítka zrychlené volby  x x 
Integrovaný  přepínač pro připojení PC stanice – 
LAN přepínač 10/100 Mb/s, podpora  IEEE 802.1 
p/q tagging a switching  

x x x 

Podpora napájeni IEEE  802.3af (Power over 
Ethernet) 

x x x 

Externí napájecí zdroj x x x 
Dálkový dohled x x x 
Integrovaný ethernetový switch 

10/100 Base- T 
10/100 Base-T 
nebo Gigabit 

Ethernet 

10/100 Base-T 
nebo Gigabit 

Ethernet 
Zvukové funkce (G.711, G.722, G.729AB) x x x 
Hlasitý příposlech/ duplexní telefonování x x x 
Bezpečnostní funkce – Layer 2 oprávnění 
(802.1x) 

x x x 

Síť – IEEE802.1Q x x x 
QoS (DIFFSERV a IEEE802.1p) x x x 
Podpora FTP pro konfigurace a FW telefonů x x x 

 

Kvalifikační předpoklady 

a) Uchazeč přiloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání, včetně kopie výpisu z 
Obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč 
podle zvláštních předpisů zapsán (součást nabídky). 

 
b) Uchazeč přiloží kopii certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001 (se zaměřením na 

ICT) vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel 
uzná rovnocenně doklady vydané v členském státě Evropské unie a uzná rovněž jiné 
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Z dokladu musí být patrná 
doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala. 

 
c) Uchazeč přiloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí ISO 14001 vydaného podle českých technických norem akreditovanou 
osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie 
a uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska 



ochrany životního prostředí. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno 
společnosti, která certifikát vydala. 

 
 
Kalkulace celkové nabídkové ceny 
 
Položka  Kč bez DPH  DPH Kč s DPH 
Technický projekt    
Dodaný HW a SW*     
Implementace    
Ostatní (zaškolení, dokumentace, servis aj.)    
KTZ/**    
Nabídková cena celkem:    
 
/* rozepsat cenu dle samostatných celků 
/** podrobně doplnit v Tabulce č.2 - Tabulka počtu KTZ  
 
Není součástí nabídkové ceny!  Kč bez DPH  DPH Kč s DPH 
Vícepráce technika za 1 hod.    
 
 
Tabulka č.2 - Tabulka počtu KTZ 

 

Typ KTZ Počet KTZ 
Cena za 
1 ks  bez 

DPH  
Cena celkem bez DPH 

Cena celkem 
včetně DPH 

A. Základní 
referentský přístroj 

350 
   

B. Manažerský přístroj 38    

C. Přídavné moduly 
k manažerskému 
přístroji - rozšíření o 12 
funkčních tlačítek  

20 

   

D. Manažerský přístroj 
PLUS QVGA 

3   
   

     Manažerský přístroj   
PLUS VGA 

3  
   

E. LAN kabel 
(4m,CAT 5) 

394 
   

CELKEM     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Obsah a Titulní list nabídky  

 

Požadavky na jednotný způsob zpracování obsahu nabídky 

Nabídka musí obsahovat: 

- Titulní list s identifikačními a obchodními údaji uchazeče, s celkovou nabídkovou cenou za 
předmět veřejné zakázky bez DPH a včetně DPH (viz dále) 

- Obsah 

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků  

- Kalkulaci nabídkové ceny bez DPH, výši DPH a včetně DPH   

- Popis komunikačního systému včetně jednotlivých typů nabízených KTZ  

- Návrh smlouvy dle přiložených obchodních podmínek  

 
Nabídka bude předložena v českém jazyce ve formátu PDF. 
 
Elektronická podoba Návrhu smlouvy bude kromě toho vložena i ve formátu Word 97-2003. 
 
Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků, dle kapitoly kvalifikace, budou na 
elektronické tržiště vloženy v naskenované podobě, a to buď jako samostatná příloha ve 
formátu PDF/JPG, nebo jako součást celkové nabídky. 
 
Originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů budou 
na vyžádání k dispozici zadavateli před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. 



 

TITULNÍ  LIST  NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 
Název: „Nákup komunikačního systému OSV včetně koncových telefonních zařízení (přístrojů) pro MF 

– lokalita Lazarská“  
 

2. Základní identifikační údaje 
Uchazeč 
Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

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: 
 
 

  

Nabídková cena bude dále členěna:  Kč bez DPH Kč včtené DPH 

Technický projekt   

Dodaný HW/SW   

Implementace   

Ostatní (zaškolení, dokumentace, servis aj.)   

KTZ celkem   

Vícepráce (cena za 1 hodinu technika)  
– není součástí nabídkové ceny 

  

 

4. Prohlášení 

Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. 

Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné.  
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Datum podpisu:  

Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:  

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  

 



 

 

– Kriteria hodnocení a jejich váhy 

 

Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

 

 Dílčí hodnotící kritéria             Váhy v % 

A) Celková výše nabídkové ceny bez DPH      80 % 

B) Kvalita nabízeného technického řešení      20 % 

 

K písm. B) – Kvalita nabízeného technického řešení  

Kvalita nabízeného technického řešení bude hodnocena dle míry souladu s požadovanou 
specifikací funkcí uvedenou v Příloze č. 1. 

Uchazeč je povinen v nabídce uvést co možná nejpodrobnější informace a údaje, které mají 
být předmětem hodnocení, včetně modelu a typů KTZ. 

 

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek, v rozmezí 0 až 100, dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou 
daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící 
komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena 
nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 



Obchodní a platební podmínky k zapracování  uchazečem do vlastního návrhu  Smlouvy  

Cena díla a platební podmínky 
a)   cenu uvést za celé období trvání smlouvy s DPH, samostatně DPH a cenu bez DPH.  
      Podrobná kalkulace předmětu díla bude uvedena v příloze smlouvy. 
b)   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  

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

d)  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. 

e)  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. 

 
 
 
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. 33/2010 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 náhrady 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 berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na 
dobu neurčitou.    

3.2 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. 



3.3    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. 

3.4    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. 

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

3.6    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. 

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

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

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

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

3.7.4     jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

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

3.9     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   

      Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit: 
a) odstoupením kterékoli ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení povinností 

stanovených touto smlouvou opačnou smluvní stranou; 

b) dohodou  smluvních stran; 
c) výpovědí (možné  pouze u smluv na dobu neurčitou) 

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 delší než 30 dnů 
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  důvodů uvedených v bodě 4.1.2 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. 

4.4   (pouze u smluv na dobu neurčitou a dobu výpovědi zvolit dle konkrét. potřeb tzn. 1-
12 měsíců) Tuto smlouvu může každá smluvní strana ukončit písemnou výpovědí 
podanou i bez udání důvodů s tím, že výpovědní lhůta činí 3, 4 apod.    měsíce a 
počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.  

 
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 v délce trvání min. 24 měsíců. 
7.2    Na práce provedené dle smlouvy záruka v délce min. 12 měsíců. 

Tato lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy objednatel písemně potvrdí převzetí plnění 
smlouvy  podpisem předávacího protokolu. 

 
 
8.  Změny smlouvy  

Tuto 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. Jiná ujednání jsou neplatná. 

 

 



I. Další podmínky účasti uchazečů ve veřejné zakázce malého rozsahu 
 

a) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této 
veřejné zakázce malého rozsahu. 

 
b) Originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních 

předpokladů budou na vyžádání k dispozici zadavateli před podpisem smlouvy 
s vítězným uchazečem. 

 
c) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vítěz je vyzván 

k podpisu smlouvy.  
 
d) Znění zadávací dokumentace včetně uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a 

vítězným uchazečem bude zveřejněno na internetových stránkách www.mfcr.cz. 
 

e) Výše nabídkových cen ostatních uchazečů budou rovněž zveřejněny na 
internetových stránkách www.mfcr.cz. 

 
f) Při zadání zakázky nejsou přípustné námitky uchazečů. 

 
g) Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit. 
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