Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ

Strany dohody:
Česká republika – Český statistický úřad
se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82
IČO: 000 25 593
zastoupena: Ing. Markem Rojíčkem, Ph.D., místopředsedou ČSÚ
(dále jen „zadavatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné
a
1

Název………………………………………..
1
se sídlem ……………………………………
1
1
IČ ..…………………… DIČ ………………
1
zastoupena: …………………………………
1
1
1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………….. , oddíl …………… , vložka č. …………..
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé
(zadavatel a dodavatel společně dále také jen „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, tuto
dohodu o ochraně důvěrnosti informací:
Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
s názvem „Podpora a rozvoj SIS“ – část I., II., III. a IV., zadávanou ČSÚ jako veřejným
zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci
udržitelnosti projektu EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem: „Redesign
Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, registrační
číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396, pod interním evidenčním číslem zadavatele VZ
067/2017 (dále jen „veřejná zakázka“).
Článek I
Úvodní prohlášení smluvních stran
1.

1

Zadavatel prohlašuje, že je ústředním orgánem státní správy dle zákona č. 2/1969 Sb., o
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů ústředním orgánem státní správy, jehož působnost je stanovena
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, že je oprávněn tuto dohodu uzavřít a
schopen řádně plnit závazky v ní obsažené.

Účastník zadávacího řízení vyplní žlutě podbarvená pole a text uvedený kurzívou vymaže.
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2.

Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle platného
právního řádu ČR, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této dohodě stanovené, je
oprávněn tuto dohodu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené.
Článek II
Účel a předmět dohody

1.

Účelem této dohody je zajistit dostatečnou ochranu důvěrnosti a stanovit pravidla pro
nakládání s těmi informacemi a částmi zadávací dokumentace k veřejné zakázce, které
zadavatel považuje za důvěrné a vyžadující ochranu a které jsou dále v této dohodě
specifikovány (dále jen „důvěrné informace“).

2.

Dodavatel se zavazuje chránit důvěrné informace tak, aby se s nimi nemohly seznámit jiné
osoby než ty, které jsou k tomu podle této dohody oprávněny, tj. nakládat s důvěrnými
informacemi a užívat je výhradně za podmínek, způsobem a k účelu stanovenému touto
dohodou.

3.

Dodavatel bere na vědomí, že důvěrné informace jsou mj. předmětem autorských práv
třetích stran.
Článek III
Důvěrné informace

Důvěrnými informacemi ve smyslu této dohody jsou veškeré informace, dokumenty a části
zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této dohody.
Článek IV
Závazky dodavatele
1.
a)
b)
c)

d)

1

Dodavatel se touto dohodou zavazuje:
zachovat mlčenlivost o obsahu důvěrných informací, tj. nezpřístupnit důvěrné informace
ani jejich část žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zadavatele;
užít důvěrné informace výhradně pro účely své účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku, a to pouze pro vypracování nabídky k veřejné zakázce;
zpřístupnit důvěrné informace svým zaměstnancům, orgánům a spolupracujícím osobám
(včetně poddodavatelů) pouze v nezbytně nutném rozsahu, po předchozím poučení o
důvěrnosti informací a obsahu této dohody a na základě písemného slibu mlčenlivosti,
v případě poddodavatelů se dodavatel zavazuje s těmito před poskytnutím důvěrných
informací nebo jejich části uzavřít v písemné formě dohodu o ochraně důvěrnosti
informací, na základě které budou důvěrné informace podléhat ze strany poddodavatele
ochraně za podmínek totožných s podmínkami stanovenými touto dohodou anebo ochraně
přísnější;
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů po skončení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku, vrátit zadavateli veškeré důvěrné informace, tj. všechny
dokumenty a nosiče, jejichž obsahem jsou důvěrné informace; všechny případně pořízené
kopie těchto dokumentů a nosičů je dodavatel povinen bezodkladně po skončení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku protokolárně zničit a protokol o zničení do pěti
pracovních dní od ukončení zadávacího řízení doručit zadavateli.
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2.

Povinnost dodavatele zachovat mlčenlivost o obsahu důvěrných informací a ujednání o
smluvních pokutách podle článku V této dohody zavazují dodavatele bez ohledu na
případný zánik platnosti anebo účinnosti této dohody.

Článek V
Porušení povinností a sankce
1.

Dodavatel odpovídá zadavateli za porušení povinností plynoucích z této dohody, které
způsobil jeho zaměstnanec, orgán anebo spolupracující osoba, včetně poddodavatele, tak,
jako by toto porušení způsobil sám dodavatel.

2.

Za porušení kterékoli povinnosti plynoucí z této dohody je zadavatel oprávněn požadovat a
dodavatel povinen zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

3.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok zadavatele na náhradu škody vzniklé
porušením povinnosti plynoucí z této dohody, kterou je zadavatel oprávněn požadovat
vedle smluvní pokuty v plné výši.

4.

Smluvní pokuta je splatná dnem porušení smluvní povinnosti.
Článek VI
Závěrečná ustanovení

1.

Tuto dohodu je možné měnit a doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této dohody přecházejí, pokud to jejich povaha
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

3.

Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1: Specifikace důvěrných informací.

4.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

5.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena na základě jejich pravé a
svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si ji přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V Praze dne ……………

………………………………………………..
Česká republika – Český statistický úřad
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
místopředseda ČSÚ

1

1

V ……………….. dne ……………….

1

……………………………………………..
1
Název
1
Jméno a příjmení zástupce
1
Funkce
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Příloha č. 1
Dohody o ochraně důvěrnosti informací
Specifikace důvěrných informací
Důvěrné informace jsou skutečnosti obsažené v příloze č. 8 závazného návrhu smlouvy,
předané dodavateli na DVD.

1
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