Úřad vlády České republiky
Odbor informatiky

Čj. 22507/2017-OIT-2

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Obměna HW mikrovlnného spojení“

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“)
je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých
ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení
dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ. Vzhledem
k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky
či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
1.

Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

Název:

Česká republika – Úřad vlády České republiky

Sídlo:

nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Zastoupená:

Ing. Tomáš Kučera, zástupce ředitele Odboru informatiky

Kontaktní osoba:

Pavel Dyntera Smékal, Oddělení veřejných zakázek

Profil zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/UVCR

2.

Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky

2.1 Druh a režim veřejné zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
2.2 Klasifikace veřejné zakázky
CPV: 32428000-9 - Modernizace/vylepšení sítě
2.3 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou objekty zadavatele na adresách Gogolova 1, Praha 1
(Kramářova vila), U Sovových mlýnů 4/50, Praha 1 (Lichtenštejnský palác) a Loretánská 9, Praha 1
(Hrzánský palác).
2.4 Doba plnění veřejné zakázky
Doba plnění do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 15.12.2017.

2.5 Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení obměny 4ks zařízení zajišťujících mikrovlnné spojení mezi
objekty Úřadu vlády České republiky. Obměna zařízení bude provedena v rozsahu výměny vnitřních
a vnějších jednotek při zachování stávajících antén, stávající kabeláže a napájení, provedení
instalačních a konfiguračních prací. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1
vzoru smlouvy – technická specifikace.
2.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 255.000 Kč bez DPH.
3.

Nabídka

3.1 Zpracování nabídky
Nabídky musí být zpracovány a podány v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.
Nabídky včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky budou zpracovány
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka.
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě,
se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
3.2 Obsah nabídky
Dodavatel využije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
1.

krycí list nabídky - viz příloha A této výzvy;

2.

kalkulace nabídkové ceny - viz příloha B této výzvy;

3.

vyplněná příloha č. 1 vzoru smlouvy;

3.3 Podání nabídky
Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím profilu
adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVCR. Listinné podání nabídky není přípustné.

zadavatele

na

Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. Nabídky podané elektronicky jiným
způsobem budou považovány za nepodané a zadavatel k nim nepřihlédne.
Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
3.4 Varianty nabídky
Varianty nabídky nejsou přípustné.
3.5 Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta a termín otevírání nabídek
Lhůta
pro
podání
nabídek
je
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
na
adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVCR, kde budou uveřejněny i její případné změny (prodloužení).
Zadavatel nestanovuje žádnou zadávací lhůtu. Veřejné otevírání nabídek se nekoná.
4.

Kvalifikace

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění kvalifikace.
Stránka 2 (celkem 4)

5.

Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou doplněné přílohy
zpracované dle vzoru přílohy B této výzvy – Kalkulace nabídkové ceny. Současně je dodavatel
povinen celkovou nabídkovou cenu uvést na profilu zadavatele během podání nabídky. Zadavatel
bude při hodnocení nabídek vycházet z nabídkové ceny uvedené v Kalkulaci nabídkové ceny.
Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky
v rozsahu požadovaném v této výzvě. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné
k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této výzvě.
Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná.
5.1 Nabídková cena v případě povinnosti přiznat DPH zadavatelem
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel),
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH,
kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj v souvislosti
s veřejnou zakázkou.
5.2 Mimořádně nízká nabídková cena
V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká, bude
zadavatel postupovat obdobně dle § 113 ZZVZ. To znamená, že v případech, kdy bude mít
zadavatel pochybnost o tom, zda nabídková cena není mimořádně nízká, bude postupovat obdobně
dle § 113 odst. 4 až 6 ZZVZ.
6.

Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost pomocí profilu zadavatele jen na základě kritéria
hodnocení nejnižší nabídková cena.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně
DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána
losem.
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají
právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí
nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím profilu zadavatele.
7.

Práva zadavatele, ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)

změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;

b)

neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
v zadávacím řízení;

c)

uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
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8.

Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění,
komunikace v průběhu zadávacího řízení

8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před koncem
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
přes profil zadavatele. Zadavatel nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než
v písemné podobě (např. na telefonické dotazy).
Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů
od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek)
a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel
nebude obesílat všechny oslovené a známé dodavatele či zájemce všemi dodatečnými informacemi
mimo profil zadavatele.
8.2 Změna zadávací dokumentace
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na
adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVCR.
8.3 Prohlídka místa plnění
Prohlídky míst plnění se konají v těchto termínech:
a) Kramářova vila – dne 20.09.2017 v 09:00 hod.,
b) Lichtenštejnský palác – dne 20.09.2017 v 10:30 hod.,
c) Hrzánský palác – dne 20.09.2017 v 12:00 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je vždy před hlavním vchodem do objektu.
8.4 Komunikace v průběhu zadávacího řízení
Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ.
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré zprávy
odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele ve svých
příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího
řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé.
Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky
je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové
schránky nelze podat nabídku.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického
nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
9.

Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha A – Vzor krycího listu nabídky
Příloha B – Kalkulace nabídkové ceny
Příloha C – Vzor smlouvy (včetně její přílohy)
V Praze

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Kučera
Datum: 2017.09.08
Kučera
10:25:53 +02'00'

Ing. Tomáš Kučera
zástupce ředitele Odboru informatiky
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Příloha A zadávací dokumentace – Vzor krycího listu nabídky

Krycí list nabídky
Název veřejné zakázky:
Identifikační údaje dodavatele právnické osoby
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:
E - mail:
Telefonní číslo:
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
jeho členů, případně jiné fyzické osoby
oprávněné zastupovat právnickou osobu:
Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby
Obchodní firma nebo jméno nebo jméno a
příjmení:
Sídlo:
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:
E – mail:
Telefonní číslo:
Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném zadávacím řízení
bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem uvedeným
v příloze C výzvy k podání nabídek a nabídkou dodavatele.
V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo jméno
a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:

Podpis:

Příloha B zadávací dokumentace – Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny
Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole této přílohy. Šedě označená pole jsou vypočítána
automaticky a slouží pouze pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení.

Položka

Cena za 1 ks v
Kč bez DPH

Cena za 1 ks v
Kč vč. DPH *

Cena za
Cena za
požadovaný
požadovaný
Požadovaný
počet ks v Kč bez počet ks v Kč vč.
počet ks
DPH
DPH*

vnitřní jednotka (IDU) +
vnější jednotka (ODU)

0,00

4 zařízení
(komplety)

0,00

0,00

instalace, konfigurace

0,00

1 JV

0,00

0,00

0,00

0,00

Celková nabídková cena

*) V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel, je
dodavatel povinen uvést cenu dle čl. 5.1 výzvy k podání nabídky.

Úřad vlády České republiky
Odbor informatiky

Příloha C - Vzor smlouvy
ev.č. 17/xxx-0

KUPNÍ SMLOUVA
„Obměna HW mikrovlnného spojení“
uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "občanský zákoník")
Smluvní strany
Česká republika – Úřad vlády České republiky
zastoupená:
kontaktní osoba:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Ing. Tomáš Kučera, zástupce ředitele Odboru informatiky, na základě
vnitřního předpisu
Pavel Kormunda, Oddělení systémové podpory,
e-mail: kormunda.pavel@vlada.cz, tel.č. 224 002 619
nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01
00006599
CZ00006599
ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

(dále jen „kupující“)
a
………………..
zastoupená:
……………….., na základě ....................................................
kontaktní osoba:
……………….., e-mail: ……………….., tel.č. ………………..
se sídlem:
………………..
IČO:
………………..
DIČ:
………………..
bankovní spojení:
……………….., účet č.: ………………..
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ……………….., oddíl …, vložka
č. ………………..
(dále jen „prodávající“).
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení veřejné
zakázky čj. 22507/2017-OIT, s názvem „Obměna HW mikrovlnného spojení” tuto smlouvu (dále jen
„smlouva“):
Článek I.
Předmět smlouvy a účel smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího provést obměnu 4ks zařízení zajišťujících
mikrovlnné spojení mezi objekty Úřadu vlády České republiky (dále jen „zboží“), včetně
poskytnutí záruky a záručního servisu na dobu 24 měsíců.
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2.

Předmětem této smlouvy je dále závazek kupujícího převzít řádně a včas poskytnuté zboží
a zaplatit za něj sjednanou cenu podle podmínek v této smlouvě.

3.

Účelem smlouvy je obměna zařízení, která jsou již technologicky zastaralá.
Článek II.
Doba a místo plnění, předání zboží

1.

Prodávající dodá kupujícímu zboží a provede jeho instalaci a konfiguraci do 45 dnů ode dne
účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 15.12.2017 ve stanoveném množství a jakosti.

2.

Místem plnění jsou objekty kupujícího na adresách Gogolova 1, Praha 1 (Kramářova vila), U
Sovových mlýnů 4/50, Praha 1 (Lichtenštejnský palác) a Loretánská 9, Praha 1 (Hrzánský
palác).

3.

O předání a převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží (dále jen
„předávací protokol“) ve 2 vyhotoveních, který bude podepsán oprávněnými zástupci
prodávajícího a kupujícího, a každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení předávacího
protokolu. Návrh předávacího protokolu připraví prodávající.

4.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu.
Vlastnické právo k zboží, případně jeho části, nabývá kupující dnem zaplacení ceny či její
části.

5.

Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady či odchylky od popisu dle této
smlouvy, od dokumentace k němu nebo od nabídky prodávajícího podaného v zadávacím
řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější. V takovém případě je kupující
povinen sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad není
kupující povinen podepsat předávací protokol a zaplatit cenu. Vady zjištěné kupujícím při
převzetí zboží je prodávající povinen odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení (předání) zápisu kupujícího o těchto vadách.
Článek III.
Odpovědnost za vady, záruka a záruční servis

1.

Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti stanovené touto smlouvou, dokumentací
k němu a nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka
vybrána jako nejvýhodnější.

2.

Prodávající odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby,
a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Prodávající za
tímto účelem poskytuje kupujícímu záruku za jakost po záruční dobu v délce 24 měsíců.

3.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Během záruční doby se
prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu záruční servis v režimu odstranění závady do
druhého pracovního dne (NBD), spočívající zejm. v zajištění dostupnosti kontaktního místa
a odstraňování vad zboží za dále stanovených podmínek.

4.

Vady zboží se kupující zavazuje v průběhu záruční doby uplatňovat bez zbytečného odkladu
písemně na e-mailové adrese kontaktní osoby prodávajícího nebo na jiné později písemně
sdělené e-mailové adrese prodávajícího (dále jen „kontaktní místo“). Kontaktní místo může
prodávající určit pouze 1, nikoliv více. V případě, že na takovém kontaktním místě nebude
možné vady reklamovat (např. odmítnutí poskytnutí součinnosti, nedoručitelnost), je kupující
vždy oprávněn uplatňovat vady přímo v sídle prodávajícího.
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5.

Prodávající bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě sídla objednatele nejpozději
následující pracovní den po doručení oznámení kupujícího o vadách, pokud se smluvní strany
vzhledem k povaze vady nedohodnou jinak. Pokud kupující doručí oznámení o vadách
prodávajícímu v nepracovní den, považuje se za den doručení nejbližší následující pracovní
den. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6.

Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž
reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7.

Prodávající odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li prodávající
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 dnů od stanoveného termínu, je
kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím
spojené vyúčtovat prodávajícímu.

8.

Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění
smluvní pokuty.
Článek IV.
Cena a platební podmínky

1.

Celková kupní cena zboží dle této smlouvy a její dílčí kalkulace jsou následující
Položka zboží

Cena za 1
ks v Kč bez
DPH

Cena za 1
ks v Kč vč.
DPH

vnitřní jednotka
(IDU) + vnější
jednotka (ODU)

……..

……..

instalace,
konfigurace

……..

……..

Celková kupní cena

Požadovaný
počet ks

Cena
za
požadovaný
počet ks v Kč
bez DPH

Cena
za
požadovaný
počet ks v Kč
vč. DPH

4 zařízení
(komplety)

……..

……..

1 JV

……..

……..

……..

……..

2.

Celková kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje
zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním
zboží, instalací, konfigurací a záruku dle čl. III. Cenu je možné měnit pouze v případě změny
sazby DPH, a to pouze ve výši odpovídající této změně; v takovém případě není třeba
uzavírat dodatek k této smlouvě.

3.

Celková kupní cena bude uhrazena na základě faktury prodávajícího, do 21 dnů ode dne
jejího doručení, bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Prodávající je
oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží.

4.

Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku
a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na
faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví této
smlouvy a přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu dle čl. II odst. 3 této
smlouvy.

5.

Dodavatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle
§ 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou fakturu
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je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou
na adresu posta@vlada.cz a v případě e-mailů opatřených zaručeným elektronickým
podpisem takéž na adresu edesk@vlada.cz.
6.

V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji
ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlení
s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově
vystavené faktury. Důvod případného vrácení musí být kupujícím jednoznačně vymezen.

7.

Povinnost kupujícího zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním
příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
Článek V.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1.

V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží jeho instalací a konfigurací, a to i v
případě jeho nepřevzetí kupujícím z titulu jeho vad je kupující oprávněn účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH dle čl. IV odst. 1
této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2.

V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad zboží podle čl. II odst. 5 nebo čl.
III odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové kupní ceny vč. DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

3.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající oprávněn
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

4.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a na řádné
dokončení plnění předmětu smlouvy.
Článek VI.
Povinnost mlčenlivosti

1.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na
formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly
během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy, nebo které získaly během plnění této
smlouvy a to i po ukončení smlouvy, vyjma informací, které:
a) je strana povinna sdělit ze zákona;
b) jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
c) jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
d) které smluvní strana, jíž se informace týkají, písemně výslovně označí jako
nedůvěrné.

2.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že
tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

3.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
Článek VII.
Ukončení smluvního vztahu

1.

Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
a) odstoupením od smlouvy:
i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení
smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
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ii. za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
iii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.
b) dohodou smluvních stran.
2.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
a) prodlení prodávajícího s předáním zboží, jeho instalací a konfigurací delší než 15 dnů,
a to i v případě nepřevzetí zboží kupujícím z titulu jeho vad,
b) prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží podle čl. II odst. 5 nebo čl. III odst. 5
této smlouvy delšího než 15 dnů,
c) pokud řádně uplatní u prodávajícího své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění
předmětu smlouvy a prodávající je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich
nepostupuje.

3.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením
ceny delším než 15 dnů.

4.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

5.

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na zaplacení sjednaných smluvních
pokut nebo úrok z prodlení ani případný nárok na náhradu škody.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“).

2.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

4.

Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu této smlouvy.

5.

Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 občanského zákoníku.

6.

Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy, zejména v Registru smluv.

7.

Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží prodávající a 3 obdrží kupující.

8.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace

V Praze dne ………………..

V Praze dne
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Za ………………..

Za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

…………………………………………..

……………………………………….

………………..
………………..

Ing. Tomáš Kučera
zástupce ředitele Odboru informatiky
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Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace
--Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k uvedení názvu / typu
konkrétního nabízeného zboží a dále k vymezení minimálních technických požadavků
zadavatele na zboží a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou
uvedeny ve sloupci 2, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 3 a 4 (např. popisem nabízeného
parametru nebo slovem „ano“, pokud by byl popis stejný jako text uvedený ve sloupci 2). Následná
smlouva s vybraným dodavatelem může být v této části upravena tak, aby obsahovala již pouze
dodavatelem nabídnuté zboží a jeho technické parametry.--

Vnitřní jednotka (IDU) a vnější jednotka (ODU) 4 zařízení (komplety)
Název / typ konkrétního nabízeného zboží: ……………………………..

1
2
3

4

5

6

Minimální technické požadavky
zadavatele
dělená verze: vnitřní jednotka (IDU) a
vnější jednotka (ODU)
požadujeme dodat 4 IDU a 4 ODU
propoj IDU-ODU pomocí jednoho
koaxiálního propojovacího kabelu
(využít stávající kabeláž)
stávající antény SB1-380 (výrobce
RFS) s přírubou CR1 (Ceragon
1500P), požadována přímá montáž
(bez vlnovodu), případný adapter s
minimáním útlumem (< 1dB)
stávající koaxiální kabely RG-213/U,
N-konekory, délky: 20m, 25, 30m,
70m
verze ETSI (shoda s příslušnými
dokumenty ETSI, ITU-R, ITU-T a
CEPT)

splňuje (ANO/NE)

hodnota

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

7

značka shody CE

…………

…………

8

kmitočtové pásmo 38 GHz

…………

…………

9

zabraná šířka pásma 56 MHz

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

10
11
12
13

14

15
16

softwarově nastavitelná adaptivní
bezvýpadková modulace
přenosová kapacita minimálně 500
Mb/s
datové rozhraní: 1000Base-TX, SFP
1000Base-X
řízení výkonu ATPC + manuální (SW)
nastavení
licencování software a přenosových
rychlostí - klíč nesmí být časově
omezený a nesmí být fyzický (bez
nutnosti fyzického zásahu u zařízení
pro navýšení rychlosti a pro povolení
dalších licencovaných vlastností)
umístění propojovacích konektorů na
předním panelu vnitřní jednotky
vnitřní jednotka (IDU) max. 1U s
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17

18
19

pasivním chlazením pro lokality
Kramářova vila a Hrzánský palác s
jedním modulem pro jednu vnější
jednotku (ODU)
vnitřní jednotka (IDU) max. 1U s
pasivním chlazením pro lokalitu
Lichtenštejnský palác musí obsahovat
dva moduly pro dvě nezávislé vnější
jednotky (ODU)
napájení stejnosměrné -48V ( + pól
uzemněn)
MTU alespoň 9600 bytů

…………

…………

…………

…………

…………

…………
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