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VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ZADAVATEL:
Sídlem:
IČ:

ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
00006599

NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY, DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
„Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR“
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávaná formou výzvy více dodavatelům mimo režim zákona
jako tzv. průzkum trhu (dále jen „zakázka“). Zakázka je realizována přiměřeně k pojmům a principům
použitým v zákoně, zejména oblasti kvalifikací. Z tohoto rozhodnutí zadavatele nemůže vyplývat
výklad, že by byla zakázka realizována v režimu zákona jako celek. Vzhledem k tomu nelze uplatnit
námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu zákona.
Informace o předmětu zakázky
1.1. Stručný textový popis zakázky, technická specifikace
1.

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření dokumentu Strategie rozvoje informačního a
komunikačního systému Úřadu vlády ČR (dále jen „ICT“ a „Úřadu“). Cílem realizace zakázky je
vytvoření základního strategického dokumentu, ve kterém budou definovány záměry rozvoje ICT
a základní předpoklady pro jeho úspěšné a efektivní fungování.
Předpokládá se tato struktura dokumentu:
1. Analýza současného stavu ICT Úřadu, ve které budou popsány v celé šíři jeho základní prvky,
jako jsou použitá infrastruktura, platforma a software. Součástí analýzy bude SWOT analýza
včetně rizik a přehled podporovaných služeb a procesů ICT Úřadu.
2. Předpokládaný budoucí stav. V této části se požaduje návrh budoucího stavu vzhledem
k současným trendům v oboru s predikcí na 5 let dopředu na straně jedné a přehled
podporovaných služeb a procesů (stávajících i nově podporovaných) probíhajících na Úřadu
na straně druhé.
3. Zpracování rozdílové analýzy mezi současným a předpokládaným budoucím stavem.
4. Plán rozvoje ICT zpracovaný na základě rozdílové analýzy. Etapizace rozvoje ICT a ohodnocení
jeho ekonomické, personální, organizační a časové náročnosti. Etapy musí být vzájemně
provázány a budou respektovat podmínečnost jednotlivých kroků. Předloženy budou
optimální a minimální varianty plánu rozvoje ICT, zejména z hlediska předpokládané výše
rozpočtových prostředků.
Dokument musí reflektovat základní úkoly a cíle Úřadu, které jsou dány kompetenčním zákonem a
dalšími zákonnými předpisy.
Pro vypracování nabídky a následné zpracování dokumentu bude mít uchazeč k dispozici následující
podkladové materiály - přílohy k zadávací dokumentaci (Příloha 1 – 4: na vyžádání, Příloha 5:
dodavatel zapracuje přiložené obchodní podmínky do návrhu smlouvy):
Příloha č. 1: Organizační a personální zajištění ICT, Bezpečnost, Archivace, Cloud computing
Příloha č. 2: Seznam hlavních procesů a poskytovaných služeb
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Příloha č. 3: Hlavní provozované systémy a aplikace
Příloha č. 4: Přehled předpisů
Příloha č. 5: Obchodní podmínky
Průběh realizace zakázky (tvorby Strategie ICT Úřadu) - organizační požadavky
Zadavatel vyžaduje průběžné konzultace, přejímání a odsouhlasování výsledků zpracovaných
jednotlivých částí Strategie (postupně dle předloženého harmonogramu a požadované struktury
dokumentu). Podmínkou akceptace za strany zadavatele je uvedení dokumentu Strategie do úplného
souladu s požadavky vedení Úřadu.
Zadavatel požaduje ze strany uchazeče minimálně tříčlenný tým.
Nabídka uchazeče musí splňovat veškeré požadavky uvedené ve Výzvě.
Doba a místo plnění zakázky
a) Práce na zakázce započne do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy s termínem ukončení projektu
do konce listopadu 2012.
b) Místem plnění je sídlo zadavatele Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, 118 01
Praha 1
Nabídka bude členěna následovně:
1. Identifikační údaje o uchazeči
2. Obsah svazku
3. Prokázání kvalifikačních předpokladů
4. Popis navrhovaného řešení v členění podle bodu 1.1
5. Návrh poskytovaných služeb při tvorbě, rozvoji a implementaci Strategie a informační zdroje,
které budou využity pro tvorbu Strategie
6. Metodika zpracování Strategie, plán a návrh harmonogramu realizace zakázky
7. Organizační zajištění tvorby Strategie, včetně požadavků na součinnost ze strany zadavatele
8. Celková cena zakázky
9. Informace o obdobných projektech realizovaných u veřejných či soukromých zadavatelů
v členění – název zadavatele, stručný popis vykonávané činnosti, název projektu, od kdy do
kdy byla činnost vykonávána
10. Návrh smlouvy
11. Další informace dle uvážení uchazeče
2.

2.1.

Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
Adresa pro podání nabídky

Elektronické tržiště www.allytrade.cz
2.2.

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:
Datum:
Hodina:

27. 12. 2011
14:00

2/6

č.j. 17735/11-OIT

2.3.

Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

Nabídky budou na elektronickém tržišti přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky,
v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10 hodin.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
3.1. Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů
3.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu (tj. takové prohlášení musí učinit např. každý jednatel nebo člen
představenstva společnosti), a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu (tj. takové
prohlášení musí učinit např. každý jednatel nebo člen představenstva společnosti), a je-li
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče;
i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením kopie podepsaného
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. V případě
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podpisu jinou osobou musí být originál nebo úřadně ověřená kopie plné moci této osoby součástí
dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) až i) kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Uvedený výpis nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání
nabídek.
3.2.

Kritéria a doklady pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopii výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, uvedené doklady a výpisy nesmí být starší než 3 měsíce,
b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat
splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) a b) kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Uvedený výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky.
3.3.

Kritéria a doklady pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel tyto doklady:
a) Seznam minimálně 3 obdobných dodávek, které odpovídají konceptu poptávané Strategie
a na kterých se uchazeč osobně podílel. Každá z referencí musí být v celkové hodnotě
alespoň 750.000,- Kč bez DPH. Prokázání předpokladů bude provedeno formou čestného
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Alespoň jedna
zakázka nebude starší než 3 roky.
b) Požadavek na nezávislost uchazeče - dodavatel je nezávislý, to znamená, že nedodává (nyní
ani v předchozích třech letech) žádný hardware, software či implementační služby v oblasti
informačních a komunikačních technologií a že nebude usilovat o získání zakázek na tyto
služby v následujících dvou letech ve vztahu k této zakázce. Prokázání těchto předpokladů
bude provedeno čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
c) Požadavek na odbornost – uchazečem nominovaní členové realizačního týmu budou mít
odbornou způsobilost. Prokázání předpokladů bude provedeno předložením certifikátu
projektového řízení (certifikát Prince2 nebo IPMA nebo relevantní mezinárodně uznávaný
certifikát pro project management) minimálně jednoho nominovaného člena v realizačním
týmu. Dále, uchazeč bude mít v týmu minimálně 1 řešitele s vysokoškolským vzděláním v
oblasti informatiky nebo přírodních nebo technických věd s délkou praxe v oboru informatiky
alespoň pět let. Prokázání tohoto předpokladu bude doloženo profesním životopisem
nominovaného člena.
4.

Dílčí hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob vyhodnocení nejúspěšnější nabídky
1. Kritérium K1 – Cena, - váha 60%
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2. Kritérium K2 - Kvalita návrhu zpracování Strategie (úroveň navrhovaných odborných
služeb při tvorbě, rozvoji a implementaci závěrů Strategie, kvalita úrovně informačních
zdrojů využitelných pro tvorbu Strategie) - váha 25%
3. Kritérium K3 - Metodika zpracování Strategie, úroveň zpracování harmonogramu a
organizačního zajištění tvorby Strategie - váha 15%
Způsob hodnocení:
1. Hodnocení podle dílčích kritérií
Pro hodnocení nabídek podle dílčích kritérií se použije bodovací stupnice v rozsahu 1 – 100.
U číselně vyjádřeného kritéria (cena) se hodnocení provede tak, že ohodnocení nabídky
v bodech se vypočte ze vztahu:

kde
PBK1 ... je počet získaných bodů podle kritéria K1 (za cenu) u hodnoceného uchazeče
NCU … je nabídková cena uchazeče
NCmin je nejlepší (nejnižší) nabídnutá cena
Maximum získaných bodů je 100
U hodnocení nabídek podle číselně nevyjádřených kritérií (kritérium 2 a 3) se sestaví pořadí
nabídek ve smyslu uvedených kritérií od nejvhodnějších k nejméně vhodným nabídkám,
přičemž nejvhodnější nabídce se přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce se přiřadí
takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve
vztahu k nejvhodnější nabídce.
2. Sestavení celkového pořadí – výběr nejvhodnější nabídky
Sestavení celkového pořadí a určení vítěze se provede tak, že jednotlivá bodová ohodnocení
získaná podle dílčích kritérií se vždy vynásobí příslušnou vahou v % daného dílčího kritéria a
následně se sečtou:
Jako nejvhodnější nabídka pak bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem získaných
bodů.
5.

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
6.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude:
- uvedena v Kč v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 20%)
a nabídková cena včetně DPH,
- zpracována v souladu s touto výzvou,
- stanovena jako cena »nejvýše přípustná« a nepřekročitelná,
- zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a veškeré náklady
nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky!
7.

Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 21 dnů po dodání a převzetí celého plnění zakázky.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu
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zadavateli. O předání celého plnění zakázky bude sepsán předávací protokol, který potvrdí podpisem
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení nabídky.
9.

Obchodní podmínky

Uchazeč ve své nabídce předloží kopii návrhu smlouvy. Pokud jedná jménem či za uchazeče
zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena kopie platné
plné moci.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy uzavírané s uchazečem, který
předložil nejvýhodnější nabídku. Smluvní vztah se bude řídit zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
• odmítnout všechny předložené nabídky,
• zrušit zakázku bez uvedení důvodu,
• nevracet podané nabídky,
• upřesnit podmínky zakázky,
• vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě,
• vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem
v nabídce,
• dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
• výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění,
• uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zakázce,
• zadavatel si vyhrazuje právo doplnit či změnit text výzvy. Uchazeč není oprávněn podávat
opravné prostředky proti úkonům zadavatele,
• jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zakázky
11. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídky musí být doručeny na elektronické tržiště www.allytrade.cz v požadované lhůtě. Později
doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
Nabídka bude vypracována v českém jazyce a doručena v požadované lhůtě. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
V případě, že uchazeč neprokáže v nabídce veškeré požadavky zadavatele, je povinen tak na výzvu
zadavatele učinit nejpozději do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
V Praze dne 8. 12. 2011
.........................................................................
Ing. Lenka Dynterová
ředitelka odboru informatiky
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Příloha č. 5 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
−
Právní vztahy mezi Zadavatelem a vybraným uchazečem, založené příslušnou Smlouvou,
jejímž předmětem bude plnění této veřejné zakázky, se budou řídit Obchodním zákoníkem
(zejména ustanovením § 536 a násl. Obchodního zákoníku) a zákonem č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
−
Návrh Smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou nebo osobami oprávněnými
jednatel jménem nebo za uchazeče. V případě, že návrh smlouvy nebude podepsán
uchazečem, resp. jeho statutárním orgánem, přiloží uchazeč k návrhu Smlouvy originál, nebo
úředně ověřenou kopii plné moci, ze které bude vyplývat oprávnění k podpisu návrhu Smlouvy.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu Smlouvy
uchazečem.
−
Návrh smlouvy nesmí vyloučit ani žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená
v této výzvě, v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky této výzvy a bude vyřazena.
Základní obsahové náležitosti návrhu smlouvy
Návrh smlouvy musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:
1.
identifikace smluvních stran s uvedením osob oprávněných činit jménem nebo za smluvní strany
právní úkony v plném rozsahu ve vztahu ke smlouvě, a to alespoň v následujícím rozsahu:
úplný název zadavatele a obchodní firmu uchazeče; adresu sídla smluvních stran; identifikační
číslo a daňové identifikační číslo, pokud byla smluvním stranám přidělena dle právních
předpisů; bankovní spojení včetně čísel účtů smluvních stran, na které bude poskytováno
peněžní plnění v souladu s podmínkami smlouvy; údaje o zápisu uchazeče v obchodním či
jiném obdobném rejstříku; označení smluvních stran použité pro účely smlouvy.
2.
úvodní ustanovení, které bude obsahovat zejména:
a. popis rozhodných okolností, jež vedou smluvní strany k uzavření Smlouvy;
b. prohlášení uchazeče, že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle
Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil;
c. prohlášení uchazeče, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci díla v souladu s touto výzvou.
3.
specifikace předmětu smlouvy: specifikace předmětu Smlouvy musí být uvedena v souladu s §
536 Obchodního zákoníku a musí zejména obsahovat závazek uchazeče, coby zhotovitele,
provést řádně a včas dílo, jehož provedení je předmětem smlouvy (odpovídající předmětu
veřejné zakázky). Dílo, k jehož provedení se uchazeč smlouvou zaváže, musí být náležitě
charakterizováno, a to tak, aby jednoznačně vyplývalo, že plnění odpovídají provedení díla se
zcela shoduje s předmětem plnění této veřejné zakázky.
4.
cena za provedení díla a platební podmínky:
a. uchazeč uvede celkovou cenu za dílo, a to v Kč bez DPH, výši DPH a celkovou cenu
v Kč s DPH;
b. uchazeč dále prohlásí, že součástí ceny díla je veškeré plnění, které se na základě
smlouvy zavázal poskytnout zadavateli;
c. součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve
smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale uchazeč jakožto odborník o nich ví nebo
má vědět, že jsou nezbytné pro provedení díla.
d. ze Smlouvy musí dále vyplývat, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.
e. cenu díla je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH.
f. platební podmínky, v rámci kterých bude dále sjednáno, že vyúčtování ceny díla
provede uchazeč na základě daňového dokladu
g. faktury musí splňovat veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů,
zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
přílohou faktury musí být předávací protokol,
h. uchazeč předá plnění podle termínu stanoveném ve smlouvě, o předání sepsán
předávací protokol, zadavatel převezme dílo a podepíše předávací protokol pouze v
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

případě, že uchazečem předané plnění splňuje podmínky a vlastnosti stanovené
smlouvou, je funkční, bez nedodělků a bez vad.
záruka na dílo: ze smlouvy musí dále vyplývat, že uchazeč poskytuje záruka na dílo, která se
vztahuje na všechny části díla, v délce minimálně 12 měsíců.
práva duševního vlastnictví:
a. uchazeč ve smlouvě výslovně prohlásí, že zadavateli poskytne veškerá práva
související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné užívání díla zadavatelem po celou dobu trvání příslušných práv.
Uchazeč zejména poskytne v souladu s autorským zákonem zadavateli veškerá
majetková práva k dílu, a to formou příslušného licenčního ujednání ve smlouvě, ze
kterého bude vyplývat, že uchazeč uděluje zadavateli výhradní a neomezenou licenci
ke všem způsobům užití díla.
b. uchazeč je povinen se ve smlouvě zavázat udělit zadavateli nejpozději při předání díla
bezplatnou, výhradní, neodvolatelnou a neomezenou, převoditelnou a postupitelnou
licenci k veškerým známým způsobům užití díla. Tato licence není omezena územním
rozsahem, množstevním rozsahem, způsobem nebo rozsahem užití. Tato licence
bude udělena na dobu určitou po dobu trvání autorských práv k dílu. Nabyvatel
licence (zadavatel) není povinen licenci využít. Tato licence je udělena v maximálním
rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Odměna za licenci je již zahrnuta v
ceně díla.
c. Uchazeč je povinen se ve smlouvě rovněž zavázat udělit zadavateli nejpozději při
předání díla souhlas k tomu, aby zadavatel byl oprávněn dílo dle smlouvy zveřejnit,
upravovat, zpracovávat, překládat, měnit jeho název, spojit s dílem jiným a zařadit jej
do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob. Odměna za udělení tohoto
souhlasu je již zahrnuta v ceně díla.
Návrh Smlouvy musí dále obsahovat následující závazky, resp. splňovat následující podmínky:
a. závazek uchazeče postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy zadavatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem
plnění smlouvy nebo s pokyny jím pověřených osob.
b. dále závazek uchazeče poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou součinnost k
naplnění účelu smlouvy;
c. závazek uchazeče zaplatit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- za každé jednotlivé
porušení smluvní povinnosti. Uložení smluvní pokuty nemá vliv na právo zadavatele
na náhradu škody.
d. prohlášení uchazeče, že zadavatel je oprávněn znění podepsané smlouvy zveřejnit
na internetových stránkách Úřadu vlády.
Odstoupení od smlouvy: uchazeč je povinen v návrhu smlouvy uvést, že zadavatel je oprávněn
od smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení uchazečem (odstoupení
od smlouvy ze strany zadavatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži
zadavatele), přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude považovat zejména, nikoliv však
výlučně, porušení jakékoliv povinnosti uchazeče vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v
dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Zadavatel uchazeči k tomu poskytne. Tímto není dotčeno
právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných
ustanovení obecně závazných právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze
smluvních stran;
Návrh Smlouvy nesmí obsahovat jiné sankce vůči zadavateli než takové, které vyplývají z
obecně závazných právních předpisů.
povinnost uchazeče zachovávat mlčenlivost: Uchazeč je povinen v návrhu smlouvy uvést, že se
zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy
dozvěděl nebo které zadavatel označil za důvěrné. Důvěrné informace mohou být uchazečem
použity výhradně k plnění smlouvy. Uchazeč nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných
informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost
mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně
známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze
smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon.
jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně
označených dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami;
počet vyhotovení Smlouvy tak, aby Zadavateli připadla 2 vyhotovení Smlouvy;

