ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO
NÁKUPNÍHO SYSTÉMU
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“)
název veřejné zakázky:

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM – NÁKUP SERVERŮ S PROCESORY
POWER9
Zadavatel:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

VZ_2019_0026

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. SPCSS-02587/2019

Druh veřejné zakázky:
Zavedení dynamického nákupního systému pro veřejné zakázky na dodávky dle ZZVZ.
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Identifikační údaje zadavatele a další informace

1.1 Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Sídlo:

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO:

03630919

1.2 Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zavedením dynamického nákupního systému je MT Legal
s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, e-mail: vz@mt-legal.com. Kontaktní
osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění
statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 ZZVZ pověřena
výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také
k přijímání případných námitek dodavatelů dle § 241 a násl. ZZVZ.

1.3 Informace o zadávacím řízení
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138
a násl. ZZVZ (dále též jen „DNS“). DNS bude zaveden na dobu neurčitou. Zadavatel předpokládá
zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých
zejména od provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek
zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v rámci jednotlivé
veřejné zakázky.
DNS je zaváděn elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.
Zadávací

dokumentace

včetně

jejích

příloh

je

zveřejněna

na

profilu

zadavatele

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.

1.4 Elektronický nástroj E-ZAK
Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení
jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji
E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na https://mfcr.ezak.cz/manual.html.
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Předmět plnění veřejných zakázek

2.1 Předmět veřejných zakázek
Předmětem plnění veřejných zakázek bude nákup serverů s procesory Power9. Dodavatel bude
povinen dodat zadavateli do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivé typy serverových technologií
(HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání,
případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí
veřejnou zakázku požadována. Podobný popis předmětu plnění s požadovanou technickou specifikací
bude vždy uveden v zadávací dokumentaci pro zadávání veřejných zakázek v DNS a/nebo výzvě
k podání nabídek a v jejich přílohách.

2.2 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek
Předpokládaná hodnota veřejných zakázek, které mohou být v DNS zadány, určená zadavatelem
postupem podle § 16 a násl. ZZVZ činí 50 000 000,00 Kč bez DPH.

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Zadavatel vymezil v oznámení o zahájení tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky její předmět
dle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:
Kód CPV

Název

48800000-6

Informační systémy a servery

48820000-2

Servery

3
3.1

Doba a místo plnění veřejných zakázek
Předpokládaná doba plnění

Termín zavedení DNS je podmíněn průběhem zadávacího řízení. DNS bude zaveden na dobu
neurčitou; změna doby trvání DNS se však v souladu s § 139 odst. 9 ZZVZ může změnit. Doba plnění
jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy stanovena ve výzvě k podání nabídky
dle § 141 ZZVZ.

3.2

Místo plnění veřejných zakázek

Místem plnění veřejných zakázek je sídlo zadavatele na adrese Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p., se sídlem Na Vápence 915/14, Praha 3, PSČ 130 00 a Středočeský kraj.
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Kvalifikace dodavatelů

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 a následně ZZVZ dodavatel, který:
a)

prokáže základní způsobilost podle § 75 ZZVZ;

b)

prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ;

c)

prokáže splnění technické kvalifikace.

4.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele;
k zahlazeným
odsouzením
se
nepřihlíží;

a)

Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele;
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
každou fyzickou a právnickou osobu, pro
kterou je dle ZZVZ a zadávacích
podmínek vyžadován.
K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.

Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu;

b)

Potvrzení příslušného finančního úřadu
a ve vztahu ke spotřební dani čestné
nemá v České republice ani v zemi svého sídla v
prohlášení
dodavatele,
z něhož
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kritéria kvalifikace.

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na jednoznačně vyplývá splnění tohoto
veřejné zdravotní pojištění;
kritéria kvalifikace.

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na Potvrzení příslušné okresní
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku sociálního zabezpečení.
zaměstnanosti;

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena Výpis z obchodního rejstříku, nebo
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla není v obchodním rejstříku zapsán.
dodavatele.

správy

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5/12

Zadávací dokumentace pro zavedení
dynamického nákupního systému
Dynamický nákupní systém – nákup
serverů s procesory Power9

VZ_2019_0026

K prokázání splnění některých kritérií základní způsobilosti dle tohoto článku je dodavatel oprávněn
využít vzoru, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (Příloha č. 1 - Vzor čestného
prohlášení k prokázání splnění některých kritérií základní způsobilosti dle čl. 4.1 zadávací
dokumentace).

4.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
Profesní způsobilost:
a)

Způsob prokázání splnění

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
evidence vyžaduje.
zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti dle čl. 4.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení
(tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).
Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.

4.3 Podmínky prokázání splnění technické kvalifikace
Zadavatel stanovil kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání odborných schopností
a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje předložit seznam významných
dodávek, a to za dále uvedených podmínek.
4.3.1

Seznam významných dodávek (dále též jen „referenční zakázka“) poskytnutých
dodavatelem za poslední tři (3) roky před zahájením tohoto zadávacího řízení
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Seznam významných dodávek bude zpracovaný formou čestného prohlášení dodavatele s uvedením:
•

identifikace objednatele, pro kterého byla referenční zakázka realizována, vč.
uvedení kontaktní osoby (jména a příjmení) příslušného objednatele referenční
zakázky a kontaktních údajů na tuto osobu, u které bude možné údaje o referenční
zakázce ověřit;

•

stručného popisu a rozsahu referenční zakázky;

•

doby jejího poskytnutí s uvedením minimálně měsíce a roku dodání;

•

ceny referenční zakázky v Kč bez DPH;

•

místo dodání předmětu referenční zakázky.

Dodavatel splňuje toto kritérium kvalifikace, pokud za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení realizoval minimálně 3 významné dodávky HW a SW serverů v rozsahu
dodání, instalace a zprovoznění serverů v minimálním celkovém objemu realizovaných
dodávek 20 milionů Kč bez DPH, přičemž
-

alespoň jedna z těchto dodavatelem uvedených významných dodávek byla ve výši

nejméně 8 milionů Kč bez DPH.
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K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle čl. 4.3.1 této zadávací dokumentace je dodavatel
oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace – Formulář
k prokázání

technické

kvalifikace

dle

čl. 4.3.1

zadávací

dokumentace

–

seznam

významných dodávek.

5

Prokazování kvalifikace ve zvláštních případech

5.1 Prokazování kvalifikace v případě podání společné žádosti o účast
více dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
společnou žádost o účast, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti
a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění technické kvalifikace podle
§ 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů dodavatelé v žádosti o účast doložili,
jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost
nesli všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast společně a nerozdílně. Dodavatel
za účelem ověření této skutečnosti doloží v žádosti o účast písemný závazek všech těchto
dodavatelů.

5.2 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti či kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti
podle § 77 odst. 1 ZZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (výpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti § 74 ZZVZ jinou osobou a

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby
kvalifikaci a předkládá doklady podle§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se
k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) kvalifikaci společně.

5.3 Prokazování

způsobilosti

dodavatele

výpisem

ze

seznamu

kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může jako doklad prokazující jeho způsobilost předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklady prokazující:
a)

profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a

b)

základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

5.4 Prokazování kvalifikace certifikátem
Kvalifikaci dodavatele lze prokázat i platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném
na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

6

Doklady o kvalifikaci dodavatele

6.1 Forma dokladů
Dodavatel prokáže svoji kvalifikaci předložením kopií dokladů. Dodavatel je ale oprávněn předložit
i originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů. Dodavatel může vždy nahradit požadované
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s § 86
odst. 2 ZZVZ nepřipouští, aby účastník zadávacího řízení nahradil předložení dokladů ke
kvalifikaci čestným prohlášením.

6.2 Stáří vybraných dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.

8/12

Zadávací dokumentace pro zavedení
dynamického nákupního systému

VZ_2019_0026

Dynamický nákupní systém – nákup
serverů s procesory Power9

6.3 Rovnocenné doklady
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6.4 Zahraniční doklady
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad dodavatel předloží s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce
a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládá dodavatel bez překladu. Pokud se podle příslušného
právního řádu požadovaný doklad nevydává, nahradí jej dodavatel čestným prohlášením.

6.5 Odkaz na informace veřejné správy
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu
a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

7

Podání žádosti o účast

Zadavatel žádá dodavatele, aby žádost o účast byla zpracována v souladu s níže uvedenými
požadavky zadavatele na formální úpravu, strukturu a obsah žádosti o účast.

7.1 Podmínky pro podání žádosti o účast v elektronické podobě
Lhůta pro podání žádostí o účast (pro zavedení DNS) dle termínu uveřejněného v oznámení o zahájení
zadávacího

řízení

ve

Věstníku

veřejných

zakázek

a

na

profilu

zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html .
Žádost o účast lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.
Žádost o účast musí být šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje E-ZAK. Podrobné
instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“ na internetové adrese
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.
Žádost o účast bude účastníkem zadávacího řízení vložena v elektronické podobě do elektronické
žádosti o účast vytvořené v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek
bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti žádostí o účast na straně
zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.
Systémové požadavky na PC pro podání a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK jsou k dispozici
na internetové adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
Adresa pro podání elektronických žádostí o účast je https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html,
prostřednictvím odkazu v sekci této veřejné zakázky.
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Žádost o účast musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy
a údaje). V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady
ve slovenském jazyce a na doklady o dosaženém vzdělání v latinském jazyce.

8

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

Zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat žádost o účast dle této
zadávací dokumentace. Pravidla pro podání žádosti o účast a její posouzení jsou vymezeny v § 140
ZZVZ.
S ohledem na § 140 odst. 1 ZZVZ, podle kterého zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS
každému dodavateli podat žádost o účast, zadavatel upozorňuje, že je možné, aby dodavatelé podali
žádost o účast pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html)
kdykoliv po celou dobu trvání DNS (po zavedení DNS).
V případě, kdy tato zadávací dokumentace obsahuje požadavek na prokázání určitých skutečností na
straně dodavatele a/nebo na předložení dokladů a jejich stáří ve vazbě na okamžik zahájení
zadávacího řízení, platí odchylně pro dodavatele žádající o zařazení do již zavedeného DNS, že tímto
okamžikem je podání žádosti o účast.

9

Hodnocení

Při zavádění DNS nejsou nabídky hodnoceny. při zadávání jednotlivých veřejných zakázek v DNS
bude hodnocení nabídek provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. ZZVZ podle ekonomické
výhodnosti nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dodavatelem v jeho
nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V případě rovnosti cen rozhodne los.

10 Další podmínky a požadavky zadavatele
V případě, že v době trvání DNS dojde ke změně skutečností a údajů o kvalifikaci účastníka
zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen o této změně zadavatele informovat dle § 88
ZZVZ.
Před uzavřením smlouvy pro jednotlivou dílčí veřejnou zakázku zadávanou v rámci DNS si zadavatel
od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly zadavateli předloženy.
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Zadavatel posoudí došlé žádosti o účast z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávací dokumentaci. Do DNS budou zařazení účastníci zadávacího řízení, kteří podali žádost
o účast prokazující splnění požadavků dle zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení, jehož
žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení a do DNS
tohoto účastníka zadávacího řízení nezařadí.
Žádost o účast zadavateli umožňuje posoudit splnění podmínek pro zařazení dodavatele do DNS,
nikoliv zadat konkrétní veřejnou zakázku v DNS.

11 Dostupnost zadávací dokumentace
Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované dodavatelům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně změn či doplnění zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je zveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu
zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.

12 Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože zadávací dokumentace vymezuje požadavky zadavatele v podrobnostech nezbytných pro
zpracování žádosti o účast, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dní před koncem
lhůty pro podání žádostí o účast).
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace by měli dodavatelé zasílat prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací
dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace.

13 Informace o zpracování osobních údajů
Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování
osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů
a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů
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realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní
údaje v pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou
právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13
až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování MT Legal, s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Brno
2, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČO: 28305043 jako zpracovateli osobních údajů, za účelem
administrace zadávacího řízení dle § 43 ZZVZ.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce
dostupné na adrese https://www.spcss.cz/.

14 Přílohy
Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění některých kritérií základní

−

způsobilosti dle čl. 4.1 zadávací dokumentace
Příloha č. 2 - Formulář k prokázání technické kvalifikace dle čl. 4.3.1 zadávací

−

dokumentace – seznam významných dodávek
Společně s touto zadávací dokumentací jsou dále uveřejněny
Zadávací dokumentace k zadávání dílčích veřejných zakázek, a to včetně následujících

−

příloh
−

Příloha č. 1 – Vzor kupní smlouvy
-

Příloha č. 1 – Kupní cena

-

Příloha č. 2 – Specifikace serverů

-

Příloha č. 3 – Seznam techniků

Výzva k podání nabídky (jejíž přílohy budou stejné jako přílohy Zadávací dokumentace

−

k zadávání dílčích veřejných zakázek, pouze doplněné o konkrétní údaje a požadavky konkrétní
dílčí veřejné zakázky zadávané v DNS)

V

Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

dle elektronického podpisu

Digitálně podepsal Mgr.
Jakub Richter
Datum: 2019.07.22
12:55:02 +02'00'

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele

12/12

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení k
prokázání splnění některých kritérií
základní způsobilosti dle čl. 4.1 zadávací
dokumentace

VZ_2019_0026

Dynamický nákupní systém – nákup
serverů s procesory Power9

Čestné prohlášení k prokázání splnění některých kritérií základní
způsobilosti
Dodavatel:
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

[doplní dodavatel]

IČO

[doplní dodavatel]

Sídlo

[doplní dodavatel]

Jméno a příjmení osoby
zastupující dodavatele, včetně
uvedení titulu opravňujícího k
zastupování dodavatele

[doplní dodavatel]

pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky s názvem „Dynamický nákupní
systém – nákup serverů s procesory Power9“ zadávané pro účely zavedení dynamického
nákupního systému dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)
prohlašuje, že je dodavatelem
1)

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani;

2)

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;

3 1)

který není v likvidaci 2, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku 3, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 4 nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

V

[místo]

dne

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za dodavatele, včetně titulu opravňujícího
k zastupování]

1 Čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ předkládá dodavatel v případě, že není zapsán
v obchodním rejstříku.
2
§ 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
3
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
4
Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů.
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Formulář k prokázání technické kvalifikace dle čl. 4.3.1 zadávací
dokumentace – seznam významných dodávek
Dodavatel:
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Jméno a příjmení osoby
zastupující dodavatele, včetně
uvedení titulu opravňujícího k
zastupování dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]

tímto za účelem prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle zadávací dokumentace k veřejné
zakázce s názvem „Dynamický nákupní systém – nákup serverů s procesory Power9“
předkládá
seznam významných dodávek a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje níže
uvedené jsou pravdivé.

Seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3
roky
Zakázka č. 1: 1
Název zakázky (dodávky)

[DOPLNÍ DODAVATEL]
Název/obchodní firma: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační údaje objednatele

Kontaktní osoba pro ověření údajů uvedených
dodavatelem: [DOPLNÍ DODAVATEL]
telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Popis předmětu zakázky, z něhož vyplývá
splnění požadavků zadavatele dle čl. 4.3.1
zadávací dokumentace (tj. že se jednalo o
dodávku HW a SW serverů v rozsahu
dodání, instalace a zprovoznění serverů)

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1

Za účelem prokázání splnění kvalifikačního předpokladu pro uvedení dalších zakázek zkopíruje dodavatel tabulku
tolikrát, kolikrát bude třeba.
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[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH,

Cena zakázky celkem (v Kč bez DPH)
a cena části zakázky provedené
dodavatelem (v Kč bez DPH)

z toho cena části zakázky provedené
dodavatelem [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez
DPH

Doba plnění od – do (měsíc a rok)

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Místo provádění zakázky

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Zakázka byla provedena řádně a odborně

[DOPLNÍ DODAVATEL – ANO/NE]

Zakázka č. 2:
Název zakázky (dodávky)

[DOPLNÍ DODAVATEL]
Název/obchodní firma: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační údaje objednatele

Kontaktní osoba pro ověření údajů uvedených
dodavatelem: [DOPLNÍ DODAVATEL]
telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Popis předmětu zakázky, z něhož vyplývá
splnění požadavků zadavatele dle čl. 4.3.1
zadávací dokumentace (tj. že se jednalo
o dodávku HW a SW serverů v rozsahu
dodání, instalace a zprovoznění serverů)

[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH,

Cena zakázky celkem (v Kč bez DPH)
a cena části zakázky provedené
dodavatelem (v Kč bez DPH)

z toho cena části zakázky provedené
dodavatelem [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez
DPH

Doba plnění od – do (měsíc a rok)

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Místo provádění zakázky

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Zakázka byla provedena řádně a odborně

[DOPLNÍ DODAVATEL – ANO/NE]

V

[místo]

dne

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za dodavatele, včetně titulu opravňujícího
k zastupování]
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“ nebo „zákon“)
název veřejné zakázky:

NÁKUP SERVERŮ S PROCESORY POWER9
Zadavatel:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

VZ_2019_0026-[bude doplněno]

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. [bude doplněno]

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na dodávky zadávané v dynamickém nákupním systému dle ZZVZ.
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1

Identifikační údaje zadavatele a další informace
Identifikace zadavatele

Název zadavatele:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Sídlo:

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO:

03630919

Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek v dynamickém nákupním
systému bude vždy osoba uvedena ve výzvě k podání nabídky. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou
komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené
osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto
zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle
§ 241 a násl. ZZVZ.

Označení osoby, která zpracovala část zadávací dokumentace
Zadavatel uvádí, že na vypracování zadávací dokumentace se nepodílela osoba odlišná od zadavatele
ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ.

Informace o dynamickém nákupním systému
Veřejné zakázky jsou zadávány v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) dle § 140 a násl.
ZZVZ.
DNS je zaveden na dobu neurčitou. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v
předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele.
Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od
jednotek až po desítky jednotek v rámci jednotlivé veřejné zakázky.
Veřejné zakázky v DNS budou zadávány elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.
Zadávací

dokumentace

včetně

jejích

příloh

je

zveřejněna

na

profilu

zadavatele

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.

Elektronický nástroj E-ZAK
Veškeré úkony v rámci zadávání veřejných zakázek v DNS se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávání veřejných zakázek v DNS jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech
možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
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Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji
E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na https://mfcr.ezak.cz/manual.html.

2

Předmět plnění veřejných zakázek
Předmět plnění veřejných zakázek

Předmětem plnění veřejných zakázek bude nákup serverů s procesory Power9, které jsou předmětem
zavedeného dynamického nákupního systému s označením „Dynamický nákupní systém – nákup
serverů

s

procesory

Power9“

uveřejněného

na

profilu

zadavatele

https://mfcr.ezak.cz/dns_display_8.html) a s nimi spojené produkty.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
je uvedeno ve vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Vzor
Smlouvy“), a dále bude konkretizováno v jednotlivých výzvách k podání nabídek.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Zadavatel vymezil v oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na zavedení DNS
s názvem „Dynamický nákupní systém – nákup serverů s procesory Power9“, její předmět dle
referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:
Kód CPV

Název

48800000-6

Informační systémy a servery

48820000-2

Servery

3

Obchodní podmínky

Obchodní, platební a další smluvní podmínky jsou vymezeny ve Vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1
této zadávací dokumentace.
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4

Hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. ZZVZ podle ekonomické
výhodnosti nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dodavatelem v jeho
nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V případě rovnosti cen rozhodne los.

5

Podmínky a požadavky na podání nabídek, další podmínky pro
uzavření smlouvy

Ke každé jednotlivé veřejné zakázce zadávané v rámci DNS zadavatel odešle všem dodavatelům
zařazeným do DNS výzvu k podání nabídek. Výzva k podání nabídek bude obsahovat vedle náležitostí
uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ taktéž detailní informace o předmětu veřejné zakázky včetně
požadovaného množství a doby plnění a dalších informací nezbytných pro řádné podání nabídek.
Zadavatel požaduje jako další podmínku uzavření smlouvy ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ po
vybraném dodavateli předložení jmenného seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění
veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli). Tento seznam bude předložen ve struktuře dle přílohy č. 3 Vzoru smlouvy, která je
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Každý z uvedených servisních techniků musí být držitelem
platného certifikátu vydaného výrobcem HW, který bude předmětem dodávky, jenž bude osvědčovat
způsobilost technika instalovat dodávaný HW. Přílohou seznamu techniků bude originál nebo úředně
ověřená kopie tohoto certifikátu(ů). Minimální požadovaný počet techniků bude vždy stanoven
v konkrétní výzvě pro podání nabídky, přiměřeně k rozsahu předmětu plnění, vždy však bude
požadován alespoň 1 takový servisní technik.

6

Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
kdykoliv do uzavření smlouvy. Zadavatel oznámí zrušení zadávání veřejné zakázky v dynamickém
nákupním systému všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému, včetně
uvedení důvodu svého postupu.
Náklady spojené s účastí v dynamickém nákupním systému nese každý dodavatel sám.
Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také
sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Dodavatel je povinen mu v tomto
ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné
pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
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7

Přílohy

Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy
Příloha č. 1 – Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 1 – Kupní cena
Příloha č. 2 – Specifikace serverů
Příloha č. 3 – Seznam techniků
V

Praze

dne

dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
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KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU SERVERŮ S PROCESORY POWER9
(č. ev. SPCSS: [BUDE DOPLNĚNO])
Následující smluvní strany:
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76922
se sídlem:

Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený:

Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele

IČO:

03630919

DIČ:

CZ03630919

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

6303942/0800

ID datové schránky:

ag5uunk

(dále jen „Kupující“)
A
[VYPLNÍ DODAVATEL]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v [VYPLNÍ DODAVATEL], pod spisovou
značkou [VYPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

zastoupena:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

IČO:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

Číslo účtu:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

ID datové schránky:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

(dále pro každého označení jen „Prodávající“, Prodávající a Kupující dále společně rovněž „Smluvní
strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen („ZZVZ“)
kupní smlouvu na dodávku serverů s procesory Power9
(dále jen „smlouva“)

Kupní smlouva na dodávku serverů
s procesory Power 9
[bude doplněno]

I.

[BUDE
DOPLNĚNO]

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup
serverů s procesory Power9“ v dynamickém nákupním systému „Dynamický nákupní systém
– nákup serverů s procesory Power9“ (dále jen „Veřejná zakázka") Kupujícím jako
zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka Prodávajícího podaná na Veřejnou zakázku byla
Kupujícím vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

1.2

Kupující prohlašuje, že:

1.3

1.2.1

je státním podnikem existujícím podle českého právního řádu; a

1.2.2

splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Prodávající prohlašuje, že:
1.3.1

je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;

1.3.2

splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.3

se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace
Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh a výzvy k podání nabídek (dále jen
„Zadávací dokumentace“), a které stanovují požadavky na plnění předmětu
smlouvy;

1.3.4

jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za
dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na
jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky;

1.3.5

jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných
právních předpisů, které se na plnění vztahují.

II.
2.1

Základním účelem, pro který se smlouva uzavírá, je zajištění dodávky serverů s procesory
Power9 Prodávajícím, kdy primárním cílem Kupujícího je zajistit dodání těchto HW a SW
komponentů pro rozvoj vysoce dostupné platformy Kupujícího pro provozování informačních
systémů. Veškeré ve smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na plnění musí být
primárně vykládány tak, aby Kupující realizací předmětu plnění Prodávajícím dosáhl zde
uvedeného cíle.

III.
3.1

ÚČEL SMLOUVY

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu do místa plnění (včetně
dopravy) jednotlivé typy serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich
příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW
maintenance a/nebo SW maintenance, je-li maintenance uvedena v přílohách této smlouvy;
vše specifikované v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Zboží“ nebo „předmět plnění“) a umožnit
Kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému Zboží a závazek Kupujícího za řádně a včas
dodané Zboží Prodávajícímu zaplatit kupní cenu v souladu přílohou č. 1 smlouvy.
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DOPLNĚNO]

[bude doplněno]
3.2

3.3

Součástí Zboží je rovněž poskytnutí následujících plnění Prodávajícího:
3.2.1

montáž – kompletace a smontování dodávky Zboží, včetně namontování do racku
a zapojení, a to odborným způsobem;

3.2.2

instalace, implementace a
a plnohodnotnému užívání;

3.2.3

instalace podpůrných systémů (zejména zprovoznění SW pro management
a monitoring, virtualizaci); a

3.2.4

za součást instalace je považována také konfigurace a zprovoznění dodávky
v plném rozsahu (zejména zprovoznění SW pro management a monitoring) včetně
připojení a součinnost při konfiguraci sítě a rovněž i otestování požadovaných
funkcionalit.

Zboží

potřebná

k jeho

řádnému

Detailní specifikace těchto plnění, jakož i dalších požadavků na Zboží je obsažena v příloze č.
2 smlouvy.

IV.
4.1

konfigurace

TERMÍN, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat Zboží do místa plnění uvedeného v odst. 4.6
smlouvy nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne účinnosti smlouvy. Prodávající se
zavazuje dodat Kupujícímu Zboží včetně dokladů, které jsou nutné k převzetí a k užívání
Zboží, a to:
a)

technická dokumentace Zboží v jazyce českém, případně anglickém u odborných
termínů a názvosloví týkajících se technické specifikace a popisu Zboží;

b)

doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu
sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka (prohlášení
o shodě); a

c)

dodací list.

Kupujícího potvrdí Prodávajícímu převzetí Zboží na dodacím listu podpisem a jménem
oprávněné osoby v čitelné podobě.
4.2

4.3

Ověření poskytnutí plnění dle odst. 3.2 smlouvy podléhá rovněž akceptaci (podpis
akceptačního protokolu Kupujícím) na základě akceptačního řízení a to následovně:
4.2.1

ověření splnění části dodávky Zboží podléhající akceptační proceduře (akceptační
procedurou se rozumí příprava akceptačních scénářů a provedení akceptačních
testů), zda skutečné vlastnosti odpovídají požadovaným funkčním a technickým
specifikacím a všem Kupujícím požadovaným podmínkám a parametrům;

4.2.2

ověření splnění části plnění dodávky Zboží, které dle své povahy nepodléhají
akceptační proceduře.

Ověření splnění části dodávky Zboží dle odst. 4.2 písm. a) smlouvy bude probíhat následovně:
4.3.1

ověřování a testování bude probíhat podle akceptačních testů, které ověří funkční
shodu s požadavky dle přílohy č. 2 smlouvy;

4.3.2

Prodávající bude písemně informovat Kupujícího nejméně 5 (slovy: pět)
pracovních dnů předem o termínu zahájení akceptačních testů. Kupující se těchto
testů zúčastní a schválí jejich konání, příp. navrhne jiný termín. Kopie veškerých
dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů
Prodávající poskytne Kupujícímu;

4.3.3

po splnění všech kritérií akceptačních testů bude v příslušné části akceptačního
protokolu Kupujícím zaznamenán výsledek „Akceptováno“;
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4.4

[BUDE
DOPLNĚNO]

pokud nebude splněno kterékoliv kritérium akceptačního testu, je Kupující
povinen bezodkladně o provedení takovéto testu doručit Prodávajícímu písemnou
zprávu, ve které uvede výsledek „Neakceptováno“ a popíše veškeré zjištěné
nedostatky. Prodávající napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy
budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude
opakovat, dokud Prodávající nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný
akceptační test, resp. nebude možné zaznamenat výsledek „Akceptováno“.

Ověření splnění části plnění jednotlivých dodávek Zboží dle odst. 4.2 písm. b) smlouvy bude
probíhat následovně:
4.4.1

po provedení příslušného plnění Kupující ověří rozsah a kvalitu poskytnuté části
plnění, která je předmětem akceptace, zejména zda odpovídá všem Kupujícím
požadovaným podmínkám a parametrům, a pokud ano, bude v příslušné části
akceptačního protokolu Kupujícím zaznamenán výsledek „Akceptováno“.

4.4.2

V případě, že ze strany Kupujícího nedojde k akceptaci poskytnutého plnění, je
Kupující povinen bezodkladně doručit Prodávajícímu písemnou zprávu, ve které
uvede výsledek „Neakceptováno“ a popíše veškeré zjištěné nedostatky.
Prodávající napraví tyto nedostatky a příslušná akceptace proběhne znovu. Tento
proces se bude opakovat, dokud plnění nebude odpovídat všem Kupujícím
požadovaným podmínkám a parametrům, resp. nebude možné zaznamenat
výsledek „Akceptováno“.

4.5

Podpis akceptačního protokolu Kupujícím o tom, že ověření poskytnutí plnění dle odst. 3.2
smlouvy, skončilo pro všechny části u příslušné dodávky Zboží s výsledkem „Akceptováno“,
je podmínkou pro vznik oprávnění Prodávajícího vystavit fakturu dle čl. V smlouvy.

4.6

Místem plnění je [BUDE DOPLNĚNO]

V.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za Zboží kupní cenu dle přílohy č. 1.

5.2

Kupní cena Zboží je konečná a závazná a lze ji překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH,
a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení sazby DPH bude částka
odpovídající DPH ponížena. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s dodávkou
Zboží (např. přeprava Zboží do místa plnění, záruční servis, balné, náklady související
s ekologickou likvidací Zboží apod.).

5.3

Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu (včetně ceny za HW maintenance a/nebo
SW maintenance ke Zboží, pokud je dle přílohy č.2 součástí předmětu plnění) po uskutečnění
dodávky Zboží dle smlouvy v celém rozsahu. Provedení dodávky Zboží musí být písemně
potvrzeno Kupujícím, přičemž fakturována může být jen takto písemně potvrzená dodávka
Zboží; součástí tohoto písemného potvrzení musí být rovněž doklad (příslušný akceptační
protokol) o akceptaci poskytnutých plnění dle odst. 3.2 smlouvy Kupujícím. Daňový či účetní
doklad (dále jen „Faktura“) se Prodávající zavazuje vystavit nejpozději do 2 (dvou) pracovních
dnů ode dne řádného předání Zboží v souladu s předchozí větou tohoto odstavce smlouvy.

5.4

Splatnost řádně vystavené Faktury, obsahující stanovené náležitosti, musí činit nejméně 30
(slovy: třicet) dní ode dne prokazatelného doručení faktury Kupujícímu na e-mailovou adresu:
epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky Objednatele.
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[BUDE
DOPLNĚNO]

5.5

Faktura musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními
předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 OZ. Prodávající je povinen k Faktuře
připojit kopii příslušného Kupujícím potvrzeného dodacího listu a ohledně plnění dle odst. 3.2
smlouvy je Prodávající povinen k Faktuře připojit i kopii příslušného Kupujícím potvrzeného
akceptačního protokolu.

5.6

Prodávající, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do 2
(slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně,
že je Prodávající nespolehlivým plátcem dle §106a ZDPH oznámit takovou skutečnost
prokazatelně Kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Smluvními
stranami považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem.

5.7

Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
Kupujícího na základě smlouvy bude od data podpisu smlouvy do ukončení její platnosti
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném
případě je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný
ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude Prodávající označen správcem daně za nespolehlivého
plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat
Kupujícímu spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala, a to nejpozději
do 5 pracovních dnů. Porušení povinnosti dle předchozí věty je Smluvními stranami
považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem.

5.8

Pokud Kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od Kupujícího, nebo se Kupující důvodně domnívá, že tyto skutečnosti
nastaly nebo mohly nastat, má Kupující právo bez souhlasu Prodávajícího uplatnit postup
zvláštního zajištění daně, tzn., že je Kupující oprávněn odvést částku DPH podle faktury –
daňového dokladu vystavené Prodávajícím přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to
v návaznosti na §109 a §109a ZDPH.

5.9

Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Prodávajícího vůči Kupujícímu v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je
Kupující povinen Prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně
informovat.

5.10

Kupující může ve lhůtě splatnosti Fakturu vrátit, obsahuje-li:
a)

nesprávné nebo neúplné cenové údaje;

b)

nesprávné nebo neúplné náležitosti nebo chybí-li některá z příloh;

c)

Prodávající nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením Faktury Prodávajícímu se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne
běžet doručením Faktury nové nebo opravené.
5.11

Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

5.12

Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.

VI.
6.1

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Práva a povinnosti Prodávajícího:
6.1.1

Prodávající se zavazuje dodávat výlučně Zboží originální a nové (tj. nepoužité).
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6.2

6.1.2

Prodávající se zavazuje dodávat Zboží v souladu se všemi podmínkami a
požadavky Kupujícího uvedenými ve smlouvě, zejm. její příloze č. 2, a rovněž v
souladu s nabídkou Prodávajícího v Zadávacím řízení, kterou je Prodávající vázán
po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.

6.1.3

Při dodávce Zboží je Prodávající vázán zákony a jinými obecně závaznými
právními předpisy a pokyny Kupujícího.

6.1.4

Prodávající se zavazuje, že dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli právními
vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Kupujícího
vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran.
V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení
práv třetích osob a zároveň je povinen takové právní vady bez zbytečného odkladu
na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

6.1.5

Prodávající se zavazuje, že dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli faktickými
vadami. Prodávající poskytuje na dodávané Zboží (včetně jeho příslušenství)
záruku za jakost v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců. Záruka za jakost Zboží
počíná běžet dnem akceptace Zboží ze strany Kupujícího.

6.1.6

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o všech okolnostech důležitých
pro řádné a včasné plnění smlouvy a poskytovat Kupujícímu součinnost
nezbytnou pro řádné a včasné dodání Zboží.

6.1.7

Prodávající je povinen realizovat předmět plnění s využitím techniků, jejichž
jmenný seznam byl předložen před uzavřením smlouvy a je přílohou č. 3 smlouvy.
Prodávající je povinen Kupujícímu na jeho výzvu doložit, že předmět plnění
realizuje (realizoval) těmito osobami a doložit originál nebo úředně ověřenou kopii
certifikátu(ů) výrobce HW, který je předmětem dodávky Zboží, pro příslušného
technika, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od obdržení výzvy Kupujícího.
Změna osoby technika je možná pouze s písemným souhlasem Kupujícího, a to
za dodržení požadavku na jeho certifikaci dle tohoto ustanovení; v takovém
případě není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Práva a povinnosti Kupujícího:
6.2.1

Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech okolnostech důležitých pro
řádné a včasné splnění smlouvy a poskytovat součinnost nezbytnou pro řádné a
včasné dodání Zboží.

6.2.2

Kupující se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou zaplatit za řádně a včas
dodané Zboží Prodávajícímu kupní cenu dle přílohy č. 1 smlouvy.

6.2.3

Kupující není povinen převzít Zboží, pokud není předáno včas a v souladu
se smlouvou. Za takto nepřevzaté Zboží není Kupující povinen zaplatit jakoukoliv
úplatu.

VII.
7.1

[BUDE
DOPLNĚNO]

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci
Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních a technických
záležitostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy, zejména podávají a přijímají
informace o průběhu plnění smlouvy a dále:
7.1.1

osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní
stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci předávání a převzetí Zboží
dle smlouvy, zejména podepisovat příslušné dodací listy a jiné doklady dle
smlouvy (např. i v rámci akceptace);
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[BUDE
DOPLNĚNO]

osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického
charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem
Smluvních stran v rámci reklamace vad a obecně při uplatňování záruky podle čl.
IX smlouvy, případně při uplatňování HW maintenance a SW maintenance, je-li
součástí předmětu plnění.

7.2

Oprávněné osoby jsou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu
ke smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však
nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně
ve smlouvě definovaných, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

7.3

Oprávněnými osobami za Kupujícího jsou:
-

ve věcech smluvních:

[BUDE DOPLNĚNO]

-

ve věcech technických:

[BUDE DOPLNĚNO]

Oprávněnými osobami za Prodávajícího jsou:

7.4

-

ve věcech smluvních:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

-

ve věcech technických:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé
změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé
Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna; není třeba uzavírat
dodatek ke smlouvě.

VIII.
8.1

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

Kupující se stává vlastníkem dodaného Zboží v okamžiku, kdy Kupující od Prodávajícího Zboží
převezme. Týmž okamžikem přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

9.1

Prodávající se zavazuje v rámci záruky dle odst. 6.1.5 smlouvy poskytnout Kupujícímu
záruční servis dle specifikace uvedené v tomto článku smlouvy, případně v příloze č. 2
smlouvy.

9.2

Veškeré náklady na poskytování plnění dle tohoto článku Smlouvy jsou započítány
v jednotkové ceně Zboží, a to včetně dopravy vadného Zboží do místa řešení a zpět
Kupujícímu.

9.3

Kupující se zavazuje provést kontrolu Zboží včetně příslušenství ihned při jeho převzetí.
Zjevné vady Zboží se Kupující zavazuje u Prodávajícího reklamovat okamžitě při převzetí
Zboží. V případě, že Kupující zjistí vady Zboží po jeho převzetí, zavazuje se tyto vady bez
zbytečného odkladu reklamovat písemně (v listinné či elektronické podobě) u Prodávajícího.

9.4

Smluvní strany sjednávají, že o předání a převzetí vadného Zboží sepíší vždy předávací
protokol. Smluvní strany sjednávají, že po dobu odstraňování vad Zboží předaného
a převzatého k opravě, se Prodávající zavazuje Kupujícímu poskytnout zdarma k užívání
náhradní zboží v odpovídající kvalitě a po tuto dobu neběží záruční doba k předmětnému
Zboží.

9.5

Prodávající odpovídá za vady Zboží způsobené dopravou Zboží do místa plnění bez ohledu
na to, prostřednictvím jaké osoby tuto dopravu zajišťuje.

9.6

Pokud není součástí plnění HW maintenance a/nebo SW maintenance ke Zboží dle specifikace
obsažené v příloze č. 2 smlouvy, Prodávající se zavazuje reklamované zjevné vady Zboží
a vady Zboží reklamované Kupujícím po převzetí bezplatně odstranit ve lhůtě 5 (pěti)
pracovních dnů od doručení písemné reklamace Kupujícího.
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X.

[BUDE
DOPLNĚNO]

NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE

10.1

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany
se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících
odpovědnost za škodu či jinou újmu.

10.2

Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu či jinou újmu, a to vzniklou jak
porušením smlouvy, opomenutím nebo dodáním vadného plnění, tak i porušením povinností
stanovených platnými a účinnými právními předpisy.

10.3

Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu
podle volby poškozené strany v konkrétním případě.

10.4

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody či jiné
újmy v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody či jiné újmy v plné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní
pokuty zajištěna.

10.5

Pokud není smlouvou určeno jinak, vztahují se na odpovědnost za škodu či jinou újmu
prokazatelně způsobenou činností příslušné Smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy
příslušná ustanovení OZ.

10.6

Smluvní pokuty:
10.6.1

v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží v termínu dle odst. 4.1 smlouvy
vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny
bez DPH, za každý i započatý den prodlení;

10.6.2

v případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoliv reklamované vady Zboží
postupem a v termínech dle čl. IX smlouvy, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ
porušení; tato smluvní pokuta se aplikuje na plnění dle smlouvy v rozsahu, ve
kterém Prodávající neposkytuje k Zboží HW a/nebo SW maintenance;

10.6.3

je-li součástí Zboží HW a/nebo SW maintenance, uplatní se namísto smluvní
pokuty dle odst. 10.6 písm. b) následující smluvní pokuty v případě prodlení
Prodávajícího s poskytováním HW a/nebo SW maintenance ve sjednaných
termínech (reakční lhůta nebo termín opravy) - Kupujícímu vzniká nárok
na smluvní pokutu ve výši

10.6.4

10.6.5

a)

20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení a jednotlivý případ porušení, je-li sjednaný termín ve dnech;

b)

1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu
prodlení a jednotlivý případ porušení, je-li sjednaný termín v hodinách;

v případě porušení povinností Prodávajícího dle odst. 6.1.7 vzniká Kupujícímu
nárok na smluvní pokutu ve výši
a)

5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení
s doložením, že předmět plnění realizuje (realizoval) osobami dle přílohy
č. 3 a/nebo s doložením originálu nebo úředně ověřené kopie příslušného
certifikátu(ů);

b)

50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou změnu technika
bez souhlasu Kupujícího;

v případě porušení jakékoliv povinnosti Prodávajícího dle článku čl. XI smlouvy
vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
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10.7

V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato
Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.8

Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po obdržení jejich
vyúčtování.

10.9

Náhradu za případnou škodu způsobenou Kupujícímu se Prodávající zavazuje zaplatit
Kupujícímu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy bude Kupujícím o nároku na
náhradu vzniklé škody a její výši prokazatelně informován.

XI.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

11.1

Smluvní strany se vzájemně zavazují řádně označovat skutečnosti tvořící předmět jejich
obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, přičemž se zavazují odpovídajícím
způsobem zajišťovat ochranu tohoto obchodního tajemství druhé Smluvní strany.

11.2

Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit
druhou Smluvní stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčena.

11.3

Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně
poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální
nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální
hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se
z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku
mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy.

11.4

Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy potřebné
informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům nebo třetím
osobám, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy.

11.5

Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své
zaměstnance a případné své dodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny.

11.6

Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:

11.7

Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama Smluvní strana;

11.8

Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění
druhou Smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu s právními předpisy;

11.9

Smluvní strana obdrží od zpřístupňující Smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

11.10 je zpřístupnění informace vyžadováno právním předpisem nebo závazným rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
11.11 auditor provádí u některé ze Smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího
z příslušných právních předpisů.
11.12 V případě, že se kterákoli Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít
důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je
povinna o tom informovat druhou Smluvní stranu.
11.13 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných
informacích dle tohoto článku trvá i po naplnění této smlouvy bez ohledu na zánik ostatních
závazků ze smlouvy.
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11.14 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení smlouvy nepodléhá z jeho strany
obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh a případných
dodatků za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)
a § 219 ZZVZ.

XII.

SKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

12.1

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

12.2

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (dále jen „Odstoupení od smlouvy“) v případě, že:
12.2.1

Prodávající je v prodlení s dodáním Zboží delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů,
pokud Prodávající nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
k tomu Kupující poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato
lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto
výzvy.

12.2.2

Prodávající je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Zboží
postupem dle čl. IX smlouvy, pro kterou není poskytována HW a/nebo SW
maintenance, delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, pokud Prodávající nezjedná
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Kupující poskytne v
písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než
5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;

12.2.3

Prodávající je v prodlení s poskytováním HW a/nebo SW
ve sjednaných termínech (reakční lhůta nebo termín opravy)

maintenance

-

delším než 2 (slovy: dva) dny, je-li sjednaný termín v hodinách; nebo

-

delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, je-li sjednaný termín ve dnech,

pokud Prodávající nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
k tomu Kupující poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato
lhůta nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) pracovní dny od doručení takovéto výzvy;
12.3

Prodávající poskytuje nebo poskytl předmět plnění prostřednictvím techniků neuvedených
v příloze č. 3 bez souhlasu Kupujícího nebo je v prodlení s doložením, že předmět plnění
realizuje (realizoval) osobami dle přílohy č. 3 a/nebo s doložením originálu nebo úředně
ověřené kopie příslušného certifikátu(ů), delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, pokud
Prodávající nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Kupující
poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5
(slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.

12.4

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího je dále možné v případě, že:
-

v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Prodávajícího nebo insolvenční
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího v souladu se
zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

-

Prodávající vstoupí do likvidace.
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12.5

V případě Odstoupení od smlouvy má Kupující nárok na náhradu nákladů, které prokazatelně
vznikly či vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního Zboží. Odstoupením od smlouvy
není dotčen každý nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení platně
vzniklý v době před Odstoupením od smlouvy, práva na náhradu škody, povinnosti
mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady a záruky ani další ujednání, z jejichž povahy
vyplývá, že mají zavazovat Smluvní strany i po zániku účinnosti této smlouvy.

12.6

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených
OZ.

XIII.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

13.1

Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě smlouvy, bude probíhat v souladu
s tímto článkem smlouvy.

13.2

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
uvedených v odst. 7.3 smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců
Smluvních stran.

13.3

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle
smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých
mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou
poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních
stran uvedené ve smlouvě, nebo na takové adresy, které si Prodávající a Kupující vzájemně
písemně oznámí.

13.4

Oznámení správně adresovaná se považují za doručená:

13.5

13.4.1

dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové
schránky ve smyslu ZDS; nebo

13.4.2

dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra
nebo doručováno osobně; nebo

13.4.3

dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou
poštou; nebo

13.4.4

dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude
z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu
Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve
lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány
buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude
určena před zahájením realizace plnění smlouvy.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

14.2

Smlouvu lze po dohodě Smluvních stran měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci
Smluvních stran uvedenými v záhlaví smlouvy, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
Jiná ujednání jsou neplatná.
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14.3

Uzavřením smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli
ze Smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům
či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu.

14.4

Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající není oprávněn činit jednostranná započtení
svých pohledávek vzniklých na základě smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv
pohledávkám Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé na základě smlouvy, či
v souvislosti s ní nesmějí být Prodávajícím postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi
jinak disponováno bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího (včetně zákazu
Prodávajícího postoupit smlouvu). Jakýkoliv právní úkon učiněný Prodávajícím v rozporu
s tímto ustanovením smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům.

14.5

Prodávající výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

14.6

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže
je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.7

Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu
a Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Poskytovatel 1 vyhotovení nebo Dohoda je vyhotovena v
elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou
Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. [bude doplněna jedna z variant před
podpisem Dohody, podle toho jakým způsobem bude Dohoda podepisována].

14.8

.Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to
ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné/neúčinné ustanovení
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného.

14.9

Vztahy Smluvních stran smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,
zejména pak OZ. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem.

14.10 Smluvní ustanovení, z nichž vyplývá, že mají přetrvávat i po skončení účinnosti smlouvy,
přetrvávají zánik tohoto smluvního vztahu.
14.11 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kupní cena
Příloha č. 2 – Specifikace serverů
Příloha č. 3 – Seznam techniků
14.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Za Kupujícího:
V

Praze

Za Prodávajícího:
dne

V

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

dne

[titl., jméno, příjmení – VYPLNÍ
DODAVATEL]
[funkce – VYPLNÍ DODAVATEL]
[název DODAVATEL – VYPLNÍ DODAVATEL]

12/15

Kupní smlouva na dodávku serverů
s procesory Power
Příloha č. 1 – Kupní cena
[bude doplněno]
[VYPLNÍ DODAVATEL]

13/15

[BUDE
DOPLNĚNO]

Kupní smlouva na dodávku serverů
s procesory Power
Příloha č. 2 – Specifikace serverů
[bude doplněno]

[VYPLNÍ DODAVATEL]
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Technik č. 1
Jméno, příjmení, titul:

[VYPLNÍ DODAVATEL]

Datum narození:

[VYPLNÍ DODAVATEL]
a) pracovní poměr
b) Dohoda o pracích konaných mimo pracovní
poměr

Vztah k Prodávajícímu:

c) Jiná dohoda [VYPLNÍ DODAVATEL]
(specifikujte)
Označení certifikátu výrobce HW, který je
předmětem dodávky Zboží, včetně data
platnosti

[VYPLNÍ DODAVATEL]
Platnost do [VYPLNÍ DODAVATEL]
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“ nebo „zákon“)

NÁKUP SERVERŮ S PROCESORY POWER9
Zadavatel:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

VZ_2019_0026-[bude doplněno]

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. [bude doplněno]

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému na dodávky
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Zadavatel Vás tímto na základě ustanovení § 141 odst. 1 ZZVZ vyzývá k podání nabídky a poskytuje
Vám následující informace.

1

Identifikační údaje zadavatele a další informace

1.1 Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Sídlo:

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO:

03630919

1.2 Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním veřejné zakázky v dynamickém nákupním
systému

je

MT Legal

s.r.o.,

advokátní

kancelář,

Jugoslávská

620/29,

120

00

Praha

2,

e-mail: vz@mt-legal.com. Kontaktní osoba je v souladu s § 43 ZZVZ pověřena výkonem
zadavatelských činností.

1.3 Elektronický nástroj E-ZAK
Veškeré úkony v rámci zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (dále též jen
„DNS“) musí být realizovány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na https://mfcr.ezak.cz/manual.html.

2

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace
o dynamickém nákupním systému

Veřejná zakázka je zadávána v DNS s označením „Dynamický nákupní systém – nákup serverů
s procesory Power9“ dle § 140 a násl. ZZVZ.
Zadávací

dokumentace

včetně

jejích

příloh

je

zveřejněna

na

profilu

zadavatele

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.
Tato výzva byla odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému
na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.
Řízení o zadání veřejné zakázky v zavedeném dynamickém nákupním systému není zadávacím
řízením dle § 3 ZZVZ, ale zvláštním postupem v souladu s § 2 odst. 3 a částí šestou ZZVZ. Je-li v
této výzvě použito pojmu „zadávací řízení“, rozumí se tím zvláštní postup dle předchozí věty.
Zadavatel na tento postup použije přiměřeně ustanovení o zadávacím řízení, zejména pak § 46, § 48,
§ 98, § 99 a § 113 ZZVZ.
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3

Předmět plnění veřejné zakázky

Vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně
technických, obchodních a jiných smluvních podmínek, je uvedeno v příloze č. 1 této výzvy – Vzor
kupní smlouvy (dále jen „Vzor smlouvy“).

4

Hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. ZZVZ podle ekonomické
výhodnosti nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dodavatel v jeho
nabídce. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou v Kč bez DPH.
V případě rovnosti cen rozhodne los.

5

Podmínky a požadavky na podání nabídek

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce
-

celkovou nabídkovou cenu, včetně dílčí kalkulace, a to ve struktuře dle přílohy č. 1 kupní
smlouvy, jejíž vzor je připojen jako příloha č. 1 této výzvy;

-

podrobný popis předmětu plnění.

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce podrobný popis předmětu plnění pro každou
zadavatelem požadovanou položku ve Specifikaci serverů (příloha č. 2 Vzoru smlouvy). V této příloze
dodavatel vyplní všechny požadované údaje (žlutě označená pole). Nabízené plnění musí vždy
odpovídat všem požadavkům zadavatele uvedeným v této výzvě a jejích přílohách.
Dodavatel je povinen zpracovat podrobný popis nabízeného plnění formou doplnění příslušných
sloupců Specifikace serverů (konkrétně se jedná o doplnění specifikace buď údajem o splnění
podmínky či parametru „ANO/NE“ a/nebo vyplnění „hodnoty“, z níž bude zřejmé splnění podmínky či
parametru). Doplněná Specifikace serverů bude tvořit nedílnou součást kupní smlouvy. Z podrobného
popisu nabízeného plnění musí být vždy jednoznačně zřejmé, zda dodavatelem nabízené plnění
splňuje minimální požadavky zadavatele obsažené v daném řádku tabulky. V případě, že
dodavatelem nabízené plnění daný požadavek zadavatele nesplňuje, je dodavatel povinen tuto
skutečnost v podrobném popisu řešení výslovně uvést (vyplnit „NE“).
Pokud dodavatel v rámci navrhovaného řešení nabídne plnění, které nebude splňovat všechny
minimální technické požadavky zadavatele vymezené ve Vzoru smlouvy (zejména ve Specifikaci
serverů), bude to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
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Dodavatel není povinen v nabídce předkládat doplněnou kupní smlouvy (návrh kupní smlouvy), ale
pouze její přílohy č. 1 a 2; podáním nabídky se však zavazuje k jejímu uzavření ve znění v příloze
č. 1 této výzvy, stane-li se vybraným dodavatelem, přičemž nebude oprávněn činit další změny či
doplnění, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele –
„[DOPLNÍ DODAVATEL]“.

6

Výběr dodavatele, další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel oznámí výběr dodavatele včetně odůvodnění všem dodavatelům zařazeným do DNS, kteří
podali nabídku. Dodavatel vyzvaný zadavatelem k uzavření smlouvy se považuje za vybraného
dodavatele.
Dodavatel, který nesplní zadávací podmínky veřejné zakázky nebude zařazen do hodnocení nabídek
a nemůže se tak stát vybraným dodavatelem.
Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly zadavateli
předloženy. Lhůta pro předložení dokladů bude 5 pracovních dnů a zadavatel na základě svého
uvážení může vybraného dodavatele požádat o předložení dokladů o kvalifikaci opakovaně.
Zadavatel požaduje jako další podmínku uzavření smlouvy ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ
po vybraném dodavateli předložení jmenného seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění
veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli). Tento seznam bude předložen ve struktuře dle přílohy č. 3 Vzoru smlouvy, a to
do 5 pracovních dnů. Každý z uvedených servisních techniků musí být držitelem platného certifikátu
vydaného výrobcem HW, který bude předmětem dodávky, jenž bude osvědčovat způsobilost technika
instalovat dodávaný HW. Přílohou seznamu techniků bude originál nebo úředně ověřená kopie tohoto
certifikátu(ů). Minimální požadovaný počet techniků bude je [bude doplněno].
Vybraný dodavatel, který zadavateli nepředloží originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci
(popřípadě pokud tyto doklady nebudou věcně odpovídat kvalifikaci prokázané dodavatelem
v žádosti o účast), nebo který nepředloží řádně vyplněný seznam techniků či originály nebo ověřené
kopie jejich certifikátů, bude vyloučen za zadávacího řízení. Po vyloučení vybraného dodavatele může
zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele, a to v pořadí které vyplývá z výsledků
hodnocení nabídek.

7

Lhůta a způsob podání nabídek

Lhůta

pro

podání

nabídek

dle

termínu

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html .
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Nabídky je možné podat pouze v elektronické podobě. Elektronické nabídky se podávají
prostřednictvím

elektronického

nástroje

E-ZAK

na

adrese

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy
a údaje). V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady
ve slovenském jazyce a na doklady o dosaženém vzdělání v latinském jazyce.

8

Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
kdykoliv do uzavření smlouvy. Zadavatel oznámí zrušení zadávání veřejné zakázky v dynamickém
nákupním systému všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému, včetně
uvedení důvodu svého postupu.
Náklady spojené s účastí v dynamickém nákupním systému nese každý dodavatel sám.
Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také
sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Dodavatel je povinen mu v tomto
ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné
pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

9

Přílohy

Příloha č. 1 – Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 1 – Kupní cena
Příloha č. 2 – Specifikace serverů
Příloha č. 3 – Seznam techniků
V

Praze

dne

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
Ředitel úseku právních služeb a
1. zástupce generálního ředitele
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