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Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky
pro část 2. veřejné zakázky
(č. ev. ČSÚ: 004-2014-S)
Česká republika – Český statistický úřad
se sídlem:

Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

zastoupena:

Ing. Leoš Nergl, vrchní ředitel sekce ekonomické a správní,
na základě pověření předsedkyně úřadu ze dne 29. ledna 2014

IČO:

00025593

DIČ:

CZ00025593

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2923-001/0710

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSÚ“)
a
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
se sídlem/místo podnikání:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zastoupena/jednající:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Číslo účtu:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

ID datové schránky:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsána v obchodním rejstříku [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudu v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl
[DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel dále společně „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
tuto:

Smlouvu o zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ
pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb
(dále jen „Smlouva“)
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany uzavírají Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018“ uveřejněnou ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zák.
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), neboť
nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení v části 3 Veřejné zakázky s názvem
„Zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a
prezentaci výsledků voleb“ (dále jen "Nabídka") byla Objednatelem jako zadavatelem Veřejné
zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější.
1.2 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále
prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
1.3 Dodavatel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí
zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které stanovují požadavky na předmět plnění
Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy.
II. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je poskytování služeb spočívajících
v jednotlivých činnostech potřebných k zajištění techniky pro ústředí ČSÚ po dobu přípravy,
průběhu a zpracování výsledků příslušných voleb/referend v letech 2014-2018, jejichž přehled,
včetně předpokládaného souběhu v letech 2014 – 2018, je obsažen v příloze č. 3 Smlouvy [jedná
o seznam voleb/referend a jejich termínů, které lze předpokládat v okamžiku zahájení
zadávacího řízení Veřejné zakázky a který se může v průběhu let 2014 – 2018 změnit. Ke změně
může dojít jak z hlediska předpokládaných termínů jednotlivých voleb, tak z hlediska
celkového počtu jednotlivých voleb nebo možných souběhů voleb] (dále jen „Volby“).
2.2 Poskytování služeb podle Smlouvy se vztahuje rovněž na předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, dodatečné volby, opakované volby, nové volby a opakované
hlasování do zastupitelstev obcí, nové volby, dodatečné volby a dodatečné hlasování do
zastupitelstev krajů, opakované volby, doplňovací volby a opakované hlasování do Senátu
Parlamentu ČR nebo novou volbu, opakovanou volbu nebo opakování části volby prezidenta
republiky (dále jen „Doplňovací volby“) v případě jejich vyhlášení v době trvání Smlouvy.
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Dodavatel se Smlouvou zavazuje Objednateli poskytovat za podmínek stanovených dále ve
Smlouvě služby spočívající v jednotlivých činnostech potřebných k zajištění techniky pro
ústředí ČSÚ po dobu přípravy, průběhu a zpracování výsledků příslušných Voleb v letech 2014
- 2018, a to v následujícím rozsahu:
3.1.1

zajištění nadstandardní podpory produktů Novell
(dále jen „Služba I“ nebo „Služby I“)

3.1.2

služby nadstandardního servisního zajištění provozu databázového systému Oracle
(dále jen „Služba II“ nebo „Služby II“)

3.1.3

pronajmout zařízení a potřebných SW licencí pro připojení medií
(dále jen „Služba III“ nebo „Služby III“)

3.1.4

hosting techniky pro zátěžové testy
(dále jen „Služba IV“ nebo „Služby IV“)

3.1.5

poskytnutí služeb datového připojení pro zátěžové testy
(dále jen „Služba V“ nebo „Služby V“)

3.1.6

konfigurace a podpora stávajících volebních zařízení
(dále jen „Služba VI“ nebo „Služby VI“)

(Služby I, Služby II, Služby III, Služby IV, Služby V a Služby VI (dále společně jen „Plnění“).
Bližší specifikace Plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy a to v odpovídajícím členění dle
poskytovaných služeb.
3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně poskytované Plnění v souladu se všemi
podmínkami Smlouvy dohodnutou cenu dle Smlouvy.

IV. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ
4.1 Místem plnění, není – li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak nebo tak
nevyplývá z povahy plnění, je sídlo Objednatele.
4.2 Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli Plnění ode dne účinnosti Smlouvy do 31. 12.
2018 a to způsobem uvedeným v odst. 4.3 Smlouvy.
4.3 Z důvodu toho, že Plnění bude Dodavatelem poskytováno výlučně dle aktuálních požadavků a
potřeb Objednatele, je Dodavatel povinen zahájit jejich poskytování vždy a pouze na základě
předchozí písemné výzvy k plnění ze strany Objednatele, jejímž obsahem bude minimálně:
-

specifikace konkrétních Voleb, pro něž je Dodavatel povinen zahájit poskytování Plnění;

-

předpokládaná doba poskytování Plnění pro tyto Volby (zejména doba zahájení a doba
skončení);

-

specifikace rozsahu Plnění poptávaného pro tyto Volby;
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-

předběžný harmonogram přípravy příslušných Voleb (dále jen „Harmonogram“), přičemž
definitivní podoba Harmonogramu bude Dodavateli předána po vyhlášení Voleb a
následném schválení Harmonogramu Vrcholovým štábem voleb; v případě další aktualizace
Harmonogramu bude Dodavatel Objednatelem informován bez zbytečného odkladu.

4.4 Objednatel je povinen zaslat písemnou výzvu dle předchozího odstavce Smlouvy do 5 (slovy:
pěti) pracovních dnů od vyhlášení příslušných voleb v souladu s příslušným zákonem (viz
příloha č. 3 Smlouvy) tak, aby ji Dodavatel obdržel zpravidla 30 (slovy: třicet kalendářních
dnů před zahájením poskytování Plnění ze strany Dodavatele pro příslušné Volby a
Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 3 (slovy: tří)
pracovních dnů od jejího doručení, přijetí této písemné výzvy stejnou formou Objednateli
formálně potvrdit. V případě vyhlášení Doplňovacích voleb je Objednatel povinen zaslat
písemnou výzvu podle tohoto odstavce nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jejich
vyhlášení (v případě Doplňovacích voleb do zastupitelstev obcí do 3 pracovních dnů po
uplynutí termínu pro jejich vyhlášení).
4.5 Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od
Dodavatele nebo činit výzvy k jejich poskytování.
4.6 Dodavatel tímto ve smyslu ust. § 1765 odst. 2) Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny
okolností po uzavření Smlouvy.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1

Cena za poskytování Plnění dle Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena
ve specifikaci pro jednotlivé služby (Služby I až Služby VI) v příloze č. 2 Smlouvy.

5.2

Ceny plnění dle Smlouvy jsou stanoveny jako jednotkové ceny ve specifikaci uvedené
v příloze č. 2 Smlouvy a jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné a zahrnující veškeré
náklady Dodavatele (včetně všech poplatků, vedlejších nákladů, nákladů spojených
s dopravou do místa plnění apod.) nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy pro příslušné
Volby, pro které je v souladu s odst. 4.3 Smlouvy Plnění poskytováno. Cenu plnění dle
Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

5.3

Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné
sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech
cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny
zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s právními předpisy platnými v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění.
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5.4

Smluvní strany se dohodly, že cenu dle odst. 5.1 Smlouvy bude Objednatel platit na základě
souhrnného daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vždy po řádném poskytnutí Plnění pro
jednotlivé Volby, pro které je v souladu s odst. 4.3 Smlouvy Plnění poskytováno, přičemž cena
Plnění bude ve Faktuře vyčíslena za jednotlivé služby samostatně (Služby I až Služby VII)
s tím, že:
-

u Služeb I nebo Služeb II bude cena vyčíslena jako součin objemu Dodavatelem skutečně
poskytnutých

Služeb

I

nebo

Služeb

II

pro

příslušné

Volby

vyjádřených

v člověkohodinách a ceny za jednu člověkohodinu dle přílohy č. 2 Smlouvy;
- u Služeb III, Služeb IV, Služeb V nebo Služeb VI jsou jednotkovou cenou jedny volby dle
podmínek uvedených v příloze č. 2 Smlouvy [volbami se rozumí jakékoli volby/referenda
realizované dle platných a účinných volebních předpisů (jednokolové, dvoukolové,
předčasné, opakované, apod.); jedněmi volbami se rozumí rovněž více voleb/referend
konaných souběžně, pokud se termíny konání těchto voleb konají do 14 (slovy: čtrnácti)
dnů včetně po sobě].
Dodavatel je oprávněn Fakturu vystavit po skončení příslušných Voleb, pro které je Plnění
poskytováno, a to po odsouhlasení výkazu (Reportu) o poskytovaném Plnění dle Smlouvy
pro příslušné volby ze strany Objednatele za podmínek uvedených v čl. VI Smlouvy.
5.5

Splatnost jednotlivých daňových dokladů – Faktur se sjednává ve lhůtě 30 (slovy: třiceti)
kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli doručena. Faktura bude doručena
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele
proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při úhradě jiných plateb na základě
Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.), a to ode dne doručení
jejich vyúčtování.

5.6

Každá faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 odst. 1
Občanského zákoníku. Faktura dále musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro
daňový doklad obsahovat také:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo Veřejné zakázky, číslo výzvy,
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na
číslo uzavřené smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od
čísla uvedeného v této smlouvě je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat
Objednatele),
e) kopie příslušných dokladů o poskytovaném Plnění či jiných dokladů, pokud je Smlouva
vyžaduje,
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f) lhůtu splatnosti faktury v souladu se Smlouvou,
g) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele,
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu
a e-mailu.
5.7

Součástí každé Faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými
účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku Objednatele
v souladu s těmito právními předpisy.

5.8

Dnem úhrady je den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch
Dodavatele.

5.9

V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné
údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Dodavateli k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného
doručení náležitě opravené či doplněné faktury.

5.10 Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ
6.1

Plnění dle Smlouvy bude Objednateli předáváno na základě předávacích protokolů, které
budou vystavovány průběžně v období poskytování Plnění, a to samostatně pro jednotlivé
dílčí Služby I až VI. (např. předávací protokol o instalaci hardwaru apod.). Potvrzením ze
strany oprávněné osoby Objednatele dochází k převzetí konkrétní služby (Služba I až Služba
VI) a potvrzení, že tato služba byla zřízena řádně a v termínu stanoveném v článku IX.
Smlouvy. Potvrzení bude prováděno elektronicky v souladu s odst. 14.3 Smlouvy.

6.2

V souvislosti s hodnocením průběhu poskytování Plnění dle Smlouvy budou svolávány
pravidelné akceptační schůzky, které se budou konat na základě výzvy Dodavatele vždy
nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od skončení příslušných Voleb, pro které je
Plnění poskytováno. Objednatel musí být ke schůzce písemně pozván nejpozději do 5 (slovy:
pěti) kalendářních dnů před termínem příslušné akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této
lhůtě je Dodavatel rovněž povinen předat Objednateli doklady Dodavatele prokazující
skutečný rozsah a kvalitu služeb poskytovaných v rámci Plnění za příslušné Volby, a to
formou tzv. reportu o kvalitě poskytovaných služeb s následujícími minimálními obsahovými
náležitostmi:
a. výkaz činností v rámci Plnění za příslušné volby;
b. výkaz počtu odpracovaných člověkohodin v rámci poskytování Služeb I a Služeb II;
c. informace o případných penalizacích ze strany Objednatele.
(dále jen „Report“).
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6.3

Před odsouhlasením Reportu Objednatelem bude ověřeno, zda Plnění pro příslušné volby
bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je Objednatel povinen
podepsat příslušný Report.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
7.1

Objednatel neodpovídá za majetek Dodavatele, který tento použije k poskytování Plnění
v objektech či na pozemcích Objednatele s výjimkou zcizení a mechanického poškození
zařízení umístěných v budově Objednatele. U mechanického poškození musí být
prokazatelně doloženo zavinění Objednatele.

7.2

Objednatel je povinen zajistit pro oprávněné osoby Dodavatele přístup k zařízení Dodavatele
umístěnému v objektu Objednatele, kde je služba, která je součástí Plnění, instalována, a to
pro účely Objednatelem vyžádaného servisního zásahu nebo po předchozí dohodě s
Objednatelem, pro účely preventivní údržby svého zařízení.

7.3

Objednatel se zavazuje Dodavateli poskytnout přiměřenou součinnost, aby Dodavatel mohl
řádně a včas plnit závazky vyplývajícímu ze Smlouvy a to na základě písemné, odůvodněné a
určité žádosti Dodavatele o poskytnutí součinnosti.

7.4

7.5

7.6

Osobou oprávněnou za Objednatele ve věcech technických je/jsou:
Jméno:

Ing. Iva Auingerová

email:

iva.auingerova@czso.cz

tel.:

+ 420 27405 2449 ; mobil + 420 737856287

Jméno:

Ing. Jiří Lejnar

email:

jiri.lejnar@czso.cz

tel.:
+ 420 27405 2243 ; mobil + 420 732349902
Osobou oprávněnou za Objednatele ve věcech administrativně - organizačních je/jsou:

Jméno:

Ing. Petr Mikan

email:

petr.mikan@czso.cz

tel.:

+ 420 27405 2944 ; mobil + 420 604238171

Jméno:

Ing. Jiří Lejnar

email:

jiri.lejnar@czso.cz

tel.:

+ 420 27405 2243 ; mobil + 420 732349902

Objednatel je oprávněn v souladu odst. 4.3 Smlouvy nečerpat Plnění dle Smlouvy, a to bez
nároku na uplatnění jakékoli sankce a/nebo náhrady škody ze strany Dodavatele.
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7.7

Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění předmětu Smlouvy o stavu
plnění dle Smlouvy a Dodavatel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případné náklady
nese Dodavatel.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE
8.1

Dodavatel prohlašuje, že při poskytování Plnění bude postupovat s odbornou péčí a
odpovídá za to, že realizací Smlouvy nejsou dotčena práva třetích osob. Veškerá odpovědnost
z toho vyplývající jde k tíži Dodavatele. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou
porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho činností.

8.2

Dodavatel při poskytování Plnění dle Smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO
svými zaměstnanci, popřípadě dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho
prospěch, na pracovišti Objednatele. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto
předpisů zaměstnanci Dodavatele nebo dalšími osobami vykonávajícími práci v jeho
prospěch, jdou k tíži Dodavatele. Pokud Dodavatel svou činností způsobí nebezpečí na
pracovišti Objednatele, je povinen ho sám zabezpečit a neprodleně o tom informovat
Objednatele.

8.3

Dodavatel se zavazuje, že bude plnění dle Smlouvy poskytovat řádně a včas v souladu se
všemi podmínkami Smlouvy.

8.4

Dodavatel je povinen provádět veškerou komunikaci s Objednatelem v českém nebo
slovenském jazyce.

8.5

Dodavatel je odpovědný za to, že plnění dle Smlouvy bude poskytováno v nejvyšší dostupné
kvalitě, zejména za to, že případné vady poskytovaného plnění dle Smlouvy řádně odstraní,
případně nahradí plněním bezvadným, v souladu se Smlouvou. Dodavatel je rovněž
odpovědný za to, že veškeré výstupy dle Smlouvy odpovídají účelu a cílům plnění předmětu
Smlouvy a že jsou zpracovány v souladu s požadavky, které jsou na ně kladeny Smlouvou.
Plnění dle Smlouvy bude Dodavatelem poskytováno s náležitou péčí a prostřednictvím osob,
které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k plnění svých úkolů.

8.6

Dodavatel je dále povinen:
a. postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a
schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu
s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které
Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
b. poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
c. provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz
pracoviště Objednatele (zejména nesmí činnost Dodavatele dle Smlouvy jakkoliv ohrozit
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plnění standardních úkolů Objednatele v rámci mu svěřené pravomoci dle Statutu
Českého statistického úřadu);
d. jmenovat svého zástupce do technického týmu pro přípravu a zpracování příslušných
voleb.
8.7

8.8

Osobou oprávněnou k jednání za Dodavatele ve věcech technických je/jsou:
Jméno:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

email:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Jméno:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

email:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osobou oprávněnou k jednání za Dodavatele ve věcech administrativních a ekonomických
záležitostí a pro Objednatele dostupnou v režimu 10x5 je/jsou:

8.9

Jméno:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

email:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Jméno:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

email:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dodavatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím
subdodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 4 Smlouvy. Dodavatel je
povinen písemně informovat Objednatele o všech svých subdodavatelích (včetně jejich
identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění
každý se subdodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi)
kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil se subdodavatelem ve smluvní vztah či
ode dne, kdy nastala změna.

8.10 Dodavatel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace
v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z
vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž
nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, kterou původní
subdodavatel prokázal za Dodavatele. Subdodavatel, pomocí kterého Dodavatel prokázal část
splnění kvalifikace Veřejné zakázky, bude poskytovat i tomu odpovídající část plnění.
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Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout,
pokud mu budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy.
8.11 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy subdodavateli Dodavatelem nezbavuje
Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči
Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil
subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Objednatel má právo
přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy o stavu plnění dle smlouvy a
Dodavatel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případné náklady nese Dodavatel.
8.12 Dodavatel se zavazuje informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných
překážkách plnění, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů
státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění Smlouvy
ovlivnit.
8.13 Dodavatel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které ač nejsou
předmětem Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro splnění Smlouvy
nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody.
8.14 S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim § 147a ZVZ se Dodavatel rovněž
zavazuje:
i)

předložit Objednateli v průběhu plnění Smlouvy každý rok vždy k 28. únoru
písemný seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění
subdodávky uhradil více než 10% z celkové částky uhrazené mu na základě Smlouvy
za uplynulý kalendářní rok. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové
společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90
(slovy:

devadesáti)

kalendářních

dnů

před

dnem

předložení

seznamu

subdodavatelů. Dodavatel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud
v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) Veřejné zakázky jinému subjektu;
ii)

předložit Objednateli do 60 (slovy: šedesáti) dnů od splnění Smlouvy seznam
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil
více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy za celou dobu
jejího trvání. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti,
bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti)
kalendářních dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Dodavatel
předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí
zadat část(i) Veřejné zakázky jinému subjektu.
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IX.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ

9.1 Pro účely stanovení podmínek pro poskytování Plnění podle Smlouvy jsou používány tyto
pojmy:
-

termín zřízení služby – přesný termín zřízení jednotlivých služeb bude stanoven v
Harmonogramu příslušných Voleb; ve Smlouvě uváděné termíny se vztahují na řádně
konané volby; pro konání Doplňovacích voleb mohou být termíny zkráceny s ohledem na
termín konání těchto voleb i celkovou dobu na přípravu těchto voleb;

-

příprava zpracování - doba, která předchází době zpracování a začíná zřízením požadované
služby;

-

doba plošných zkoušek - 3 až 4 předem Objednatelem definované pracovní dny, kdy
v časovém rozpětí max. 7,00 až 19,00 hod. probíhají reálné zkoušky systému; přesný termín
plošných zkoušek bude specifikován v Harmonogramu pro každé jednotlivé volby s tím, že
v případě neúspěšného provedení zkoušky může Objednatel požadovat její opakování
v Objednatelem stanoveném termínu; tím není dotčen nárok na uplatnění sankcí;

-

doba zátěžových testů – 3 [v případě prvních voleb konaných dle Smlouvy nebo v případě
změny používané výpočetní techniky pro centrální zpracování (předpoklad podzim 2014) až
5] předem Objednatelem definované pracovní dny, kdy v časovém rozpětí max. 7,00 až
19,00 hod. (ve výjimečných případech např. test redundance připojení do internetu nebo test
volbyhned.cz i do 21,00 hod.) probíhají tyto zkoušky prezentačního i technického systému,
vč. hardwarových a cash testů techniky; přesný termín plošných zkoušek bude specifikován
v Harmonogramu pro každé jednotlivé volby s tím, že v případě neúspěšného provedení
zkoušky může Objednatel požadovat její opakování v Objednatelem stanoveném termínu;
tím není dotčen nárok na uplatnění sankcí;

-

doba zpracování - doba, kdy jsou reálně zpracovávaná data; zahájení zpracování je 1 hod.
před ukončením hlasování (výjimky vyplývají ze znění příslušného volebního zákona, např.
u voleb do Evropského parlamentu 1 hod. před zahájením počítání výsledků hlasování
okrskovými komisemi), ukončení zpracování je po zaslání posledních dat a zpracování
vlastních výsledků příslušných všech společně konaných/zpracovávaných voleb,

-

konání voleb - doba, kdy probíhá vlastní hlasování ve volebních okrscích, předchází době
zpracování;

9.2

termín ukončení služby – cca 5 pracovních dnů po ukončení zpracování.
Další podmínky poskytování Služeb I jsou následující:
9.2.1

Dodavatel se zavazuje zahájit odstraňování jakékoliv nahlášené vady plnění od
okamžiku jejího nahlášení Objednatelem dle termínů uvedených v příloze č. 1
Smlouvy s tím, že je povinen odstranit příslušné vady nejpozději do 30 minut po
stanovené době odezvy.
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9.3

Další podmínky poskytování Služeb II jsou následující:
9.3.1

Dodavatel se zavazuje zahájit odstraňování jakékoliv nahlášené vady plnění od
okamžiku jejího nahlášení Objednatelem dle termínů uvedených v příloze č. 1
Smlouvy s tím, že je povinen odstranit příslušné vady nejpozději do 30 minut po
stanovené době odezvy.

9.4

Další podmínky poskytování Služeb III jsou následující:
9.4.1

Dodavatel je povinen zajistit dodávku, instalaci a konfiguraci požadované techniky a
potřebných SW licencí v termínech stanovených v Harmonogramu, nejméně však 60
dnů před konáním příslušných Voleb.

9.4.2

Dodavatel se v rámci servisních služeb zavazuje započít s odstraňováním jakékoliv
vady od okamžiku jejího nahlášení Objednatelem a vadu odstranit ve lhůtě do 4 hodin
od nahlášení; v termínech zátěžových testů, plošných zkoušek, konání voleb a
zpracování výsledků voleb je Dodavatel povinen započít s odstraněním příslušné vady
neprodleně po jejím nahlášení a takovou vadu odstranit do 30 minut od jejího
nahlášení;

9.5

Další podmínky poskytování u Služeb IV a Služeb V jsou následující:
9.5.1

Dodavatel se v rámci servisních služeb zavazuje započít s odstraněním jakékoliv vady
do 4 hodin od jejího nahlášení Objednatelem resp. zaznamenání v rámci monitoringu a
vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady; v termínech zátěžových testů a
plošných zkoušek je Dodavatel povinen započít s odstraněním příslušné vady
neprodleně a takovou vadu odstranit do 60 minut od jejího nahlášení;

9.5.2

V případě Služeb IV je Dodavatel povinen zajistit dodávku a instalaci požadovaného
hardwaru a potřebné infrastruktury v termínech stanovených v Harmonogramu
příslušných voleb, nejméně však 60 dnů před konáním Voleb.

9.6

Podmínky pro poskytování Služeb VI jsou stanoveny v příloze č. 1 Smlouvy.

X.

REALIZAČNÍ TÝM

10.1 Dodavatel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního
týmu je uvedeno v příloze č. 5 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Dodavatel se zavazuje
zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu
v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě.
10.2 Dodavatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím osob, jejichž
prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění
kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační předpoklady). V případě změny těchto osob
(členů Realizačního týmu) je Dodavatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas
Objednatele, tento souhlas je oprávněn vydat člen projektového týmu Objednatele. Nová
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osoba Dodavatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací
dokumentaci Veřejné zakázky, což je Dodavatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími
dokumenty.
10.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení
týmu Dodavatele v době poskytování plnění dle Smlouvy.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ A SMLUVNÍ SANKCE
11.1 Smluvní

strany

se

zavazují

k vyvinutí

maximálního

úsilí

k předcházení

škodám

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných
právních předpisů a Smlouvy. Dodavatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění
poskytuje prostřednictvím subdodavatele.
11.2 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi
vylučujícími odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2) Občanského zákoníku. Smluvní
strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících
odpovědnost.
11.3 Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem
třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct
milionů korun českých). Dodavatel je dále povinen předat kopii pojistného certifikátu
(pojistné smlouvy) Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření
Smlouvy a současně kdykoliv na vyžádání Objednatele a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
11.4 V případě, že činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám,
která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odstavce 11.3 Smlouvy, bude Dodavatel
povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.
11.5 V případě, že se Dodavatel nezúčastní plošných zkoušek nebo zátěžových testů dle
stanoveného Harmonogramu, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý takový případ.
11.6 V případě, že z důvodu na straně Dodavatele nebudou moci být provedeny plošné zkoušky
nebo zátěžové testy v požadovaném rozsahu, je Objednatel oprávněn účtovat pokutu ve výši
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý takový případ.
11.7 V případě, že zaměstnanci Dodavatele, nebo osoby vykonávající práci v jeho prospěch
porušení na pracovišti Objednatele jím stanovené předpisy BOZP a PO, je Objednatel
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oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun
českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11.8 V případě prodlení Dodavatele se plněním povinností dle odst. 8.14 písm. i) nebo ii)
Smlouvy, se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy:
pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení. Pokud je Dodavatel v prodlení
s plněním povinností dle odst. 8.14 písm. i) a ii) Smlouvy zároveň, zavazuje se Dodavatel
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý i započatý den prodlení
11.9 V případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle odst. 11.3 Smlouvy je oprávněn
požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.
11.10 V případě porušení jakékoliv povinnosti dle čl. XII Smlouvy (Důvěrné informace)
Dodavatelem nebo osobami, které Dodavatel využil k plnění části předmětu plnění dle
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši
500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
11.11 Smluvní strany se dále dohodly na následujících smluvních pokutách ve vztahu k příslušným
částem Plnění:
11.11.1 u Služeb I
-

v případě, že v termínech zátěžových testů, plošných zkoušek, konání
příslušných Voleb nebo zpracování příslušných Voleb, nebude v souladu
s přílohou č. 1 Smlouvy zajištěna osobní účast specialisty, je Objednatel
oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou
hodinu prodlení;

-

nedodržení doby pro zahájení odstraňování vad se sankcionuje smluvní
pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;

-

při nedodržení doby stanovené pro odstranění vady je Objednatel oprávněn
účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou
hodinu neodstranění vady.

11.11.2 u Služeb II
-

v případě, že v termínech zátěžových testů, plošných zkoušek, konání
příslušných Voleb nebo zpracování příslušných Voleb, nebude v souladu
s přílohou č. 1 Smlouvy zajištěna osobní účast specialisty, je Objednatel
oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou
hodinu prodlení;

-

nedodržení doby pro zahájení odstraňování vad se sankcionuje smluvní pokutou
ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
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-

při nedodržení doby odstranění vady je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou započatou hodinu neodstranění
vady.

11.11.3 u Služeb III
-

v případě překročení doby stanovené pro odstranění vady z důvodu na straně
Dodavatele v termínech plošných zkoušek, konání příslušných Voleb nebo
zpracování výsledků příslušných Voleb vzniká Objednateli nárok na smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou hodinu neplnění, v ostatních termínech
pak ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý pracovní den neplnění.

11.11.4 u Služeb IV a Služeb V
-

v případě překročení doby stanovené pro odstranění vady z důvodu na straně
Dodavatele v termínech konání zátěžových testů a plošných zkoušek vzniká
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou hodinu
neplnění, v ostatních termínech pak 10.000,- Kč za každý i započatý pracovní
den neplnění.

11.12 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, nárok
na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna. V případě, že v důsledku prokazatelného nesplnění smluvní
povinnosti Dodavatelem bude Objednateli způsobena škoda, a to např. uložením pokuty, má
Objednatel právo na náhradu takové škody v plné výši od Dodavatele.
11.13 Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn jednostranně započíst jako slevu z ceny formou
jednostranného zápočtu proti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Dodavatele proti
Objednateli.
11.14 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.

XII.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

12.1 Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s
plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné, (dále jen „Důvěrné
informace“). Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.
Důvěrné informace mohou být Dodavatelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Dodavatel
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
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tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak
stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. Dodavatel se
rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky dostane do
kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném
případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit.
12.2 Dodavatel se zavazuje chránit osobní údaje. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že v
rámci plnění předmětu Smlouvy se dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude
ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po
ukončení plnění Smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních
údajů.
12.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá z jeho strany
obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve
Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a ZVZ.

XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI JEJÍHO UKONČENÍ
13.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí dne 31. 12. 2018.
13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
13.3 Odstoupit od Smlouvy je možné pouze v případech, které stanoví Smlouva nebo z důvodů
stanovených Občanským zákoníkem.
13.4 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného
porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:
a) prodlení Dodavatele s termínem zřízení Služeb definovaných v odst. 3.1 Smlouvy
v souladu s Harmonogramem příslušných Voleb delším než 5 (slovy: pět) kalendářních
dnů;
b) opakované porušení povinností stanovených v článku IX. Smlouvy;
c) Dodavatel nebo osoby, které Dodavatel využil k plnění části předmětu plnění Smlouvy,
poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XII Smlouvy.
13.5 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je na majetek Dodavatele
vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
Dodavatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění
pozdějších předpisů, nebo pokud Dodavatel vstoupí do likvidace.
16

Příloha č. 3B k Zadávací dokumentaci

13.6 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného
porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění
předmětu dle Smlouvy o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, pokud Objednatel
nezjedná nápravu ani do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od doručení písemného
oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
13.7 Objednatel je rovněž oprávněn Smlouvu vypovědět a to bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta je v takovém případě tříměsíční a počíná běžet první den měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla písemná výpověď Dodavateli doručena.
13.8 Odstoupení či výpověď smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením
jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
13.9 Předčasným ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu
(škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového
výběrového/zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných
informací a ostatních práv a povinností založených Smlouvou.
13.10 V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy, končí platnost a účinnost
Smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně. V případě odstoupení od Smlouvy budou vyrovnány nároky obou smluvních stran
tak, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ani jedné smluvní strany, a to nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne ukončení Smlouvy.

XIV. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné
plnění Smlouvy.
14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních
závazků.
14.3 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu
s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či
dáno smluvní straně dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných
způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování,
doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou
poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy,
které si strany vzájemně písemně oznámí.
14.4 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
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14.4.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), jeli oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu
ZDS; nebo
14.4.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra
nebo doručováno osobně; nebo
14.4.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou
poštou; nebo
14.4.4 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 tří (3)
pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
14.5 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.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy. Smlouvu je
možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků
Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
15.2 Dodavatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele
nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu
či osoby.
15.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy.
Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy
druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení
ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný
obchodní a právní význam.
15.4 Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým právním
řádem, zejména pak Občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude
dosaženo během 30 (slovy: třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou
řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Smluvní strany se dohodly, že
místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla
Objednatele.
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15.5 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele
uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
15.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (slovy:
dvě) vyhotovení a Dodavatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
15.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
15.7.1 Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění
(do této přílohy Smlouvy je uchazeč povinen vložit podrobnou specifikaci Plnění a to dle požadavků
Zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, zejména v její příloze č. 1B)
15.7.2 Příloha č. 2 – Detailní specifikace ceny Plnění
(zde uchazeč vloží detailní kalkulaci ceny s tím, že její struktura bude vycházet z minimálních
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, zejména v její příloze č. 2 a
to ve vztahu k příslušné části Veřejné zakázky)
15.7.3 Příloha č. 3 – Přehled voleb a jejich předpokládaných termínů v letech 2014 – 2018
(zde uchazeč převezme přílohu č. 4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky)
15.7.4 Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů
15.7.5 Příloha č. 5 - Realizační tým
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.
V Praze dne ___. ___. 2014

V _________ dne ___. ____. 2014

Objednatel:

Dodavatel:

_____________________________________

________________________

Česká republika – Český statistický úřad

________________

Ing. Leoš Nergl

________________

vrchní ředitel sekce ekonomické a správní

Ing. Kateřina
Škarková
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