RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU INTRANETU

I.
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený:
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a
Dodavatel:

Principal engineering s.r.o.
Sídlo:
Na hřebenech II 1718/, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupený:
Milošem Tkáčikem, jednatelem
IČO:
26775794
DIČ:
CZ26775794
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92968
(dále jen „Dodavatel 1“) na straně druhé

Dodavatel:

ACMARK s.r.o.
Sídlo:
Lidická 2030/20, 602 00 Brno – Černá Pole
Zastoupený:
Ing. Josefem Brückem, jednatelem
IČO:
29187206
DIČ:
CZ29187206
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64172
(dále jen „Dodavatel 2“) na straně druhé

Dodavatel:

Allium, s.r.o.
Sídlo:
Stamicova 827/11, 623 00 Brno - Kohoutovice
Zastoupený:
Ing. Zdeňkem Opršalem, jednatelem
IČO:
60703521
DIČ:
CZ60703521
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14904
(dále jen „Dodavatel 3“) na straně druhé

Dodavatel:

AUTOCONT a.s.
Sídlo:
Hornípolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený:
Ing. Vítem Ševčíkem, na základě plné moci
IČO:
04308697
DIČ:
CZ04308697
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
(dále jen „Dodavatel 4“) na straně druhé

Dodavatel:

Mainstream Technologies, s.r.o.
Sídlo:
Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený:
Ing. Petrem Šetkou, jednatelem
IČO:
27404978
DIČ:
CZ27404978
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110101
(dále jen „Dodavatel 5“) na straně druhé

dále jednotlivě jako „Dodavatel“ či společně jako „Dodavatelé“
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dále všichni jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany" uzavírají v souladu
s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občansky zákoník"), a zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Smlouva“).
PREAMBULE
Objednatel provedl v souladu se ZZVZ zadávací řízení k veřejné zakázce „Rámcová dohoda – Microsoft
365 Intranet ČZU“ (dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva se uzavírána
s Dodavateli na základě výsledku Zadávacího řízení
Objednatel je příjemcem dotace na realizaci projektu s názvem „Strategické nastavení rozvoje lidských
zdrojů na ČZU“ (dále jen „Projekt“), spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie, a to
z Operačního
programu
Výzkum,
vývoj
a
vzdělávání,
Registrační
číslo
projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642. Objednatel usiluje o dosažení realizace a úspěšné provedení
Projektu.
II.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání dílčích smluv
o poskytování služeb mezi Objednatelem a Dodavateli (dále jen „Dílčí smlouva“), a to vždy na
základě výsledku zadávacího řízení o dílčí veřejnou zakázku - minitendru (dále jen „minitendr“).
Služby mají být Objednatelem použity pro návrh, vývoj, podporu a instalaci (části nebo částí)
intranetového řešení, které nejlépe vyhovuje požadavků Objednatele.
2) Předmětem rámcové dohody je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání
Dílčích smluv na poskytování níže uvedených služeb Dodavatelem Objednateli:
a.

Dodání intranetového řešení na platformě Microsoft 365 dle požadavků Objednatele
včetně přípravy nasazení a vlastní nasazení nového intranetového řešení zahrnující
zajištění otestování, zajištění proškolení školících pracovníků Objednatele, zajištění
datových migrací, zpracování a předání uživatelské a technické dokumentace;

b. Podpory Objednatele při vytváření dílčích aplikací a aplikačních prostorů Microsoft
365 a zajištění jejich integrace dle požadavků Objednatele;
c.

Podpory Objednatele při nasazování custom řešení rozšiřující základní možnosti
platformy Microsoft 365 nebo jiné možnosti pro řešení aplikací a jejich kompatibilního
využívání dle požadavků Objednatele;

d. Poskytování údržby a podpory řešení základě požadavků Objednatele;
e.

Poskytování rozvoje řešení spočívající v úpravách řešení poskytování souvisejících
služeb a plnění na základě požadavků Objednatele (rozvoj a ad-hoc služby);

f.

Podpory Objednatele v rámci analytické, koncepční, implementační či post-implementační podpory při řešení úloh dle specifických požadavků Objednatele;

g. Poskytování odborného poradenství, včetně definice nejlepší či dobré praxe, a
případových studií dle požadavků Objednatele.
v souladu se specifikací uvedenou v Dílčí smlouvě.
3) Dodavatel, s nímž byla uzavřena Dílčí smlouva, se zavazuje poskytovat Objednateli Služby za
podmínek uvedených v této Smlouvě a Dílčí smlouvě, ve sjednaném rozsahu, jakosti a čase.
4) Objednatel se zavazuje zaplatit za Služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou
Cenu Dílčí smlouvy.
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III.
DÍLČÍ SMLOUVY A POSTUP JEJICH UZAVŘENÍ
1) Objednatel je oprávněn vyzvat všechny Dodavatele k předložení nabídky na poskytnutí
specifikovaného rozsahu Plnění v rámci minitendru (dále jen „Výzva"). Objednatel ve Výzvě uvede
zejména specifikaci rozsahu Služeb, požadovaný termín jejich poskytnutí, způsob stanovení
nabídkové ceny, způsob (kritéria) výběru nejvhodnější nabídky, lhůtu pro předložení nabídek ze
strany Dodavatelů, případně další požadavky na nabídky.
2) Objednatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, minitendr zahájit. Dodavatel je oprávněn, nikoli
povinen, podat v rámci minitendru nabídku.
3) Nabídky Dodavatelů podané v minitendru nesmí být v rozporu s touto Smlouvou a Výzvou.
Dodavatelé nejsou oprávněni navrhnout v nabídce podmínky, které budou pro Objednatele méně
výhodné v porovnání s touto Smlouvou.
4) Nabídka Dodavatele v minitendru bude zpracována dle návrhu Dílčí smlouvy, jejíž návrh bude pro
jednotlivé předměty Plnění vždy součástí příslušného minitendru.
5) Na základě výsledku minitendru Objednatel uzavře Dílčí smlouvu s Dodavatelem, jehož nabídka
podaná v rámci minitendru byla dle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.
III.
CENA
1) Cena za Služby bude stanovena dle nabídky Dodavatele, s nímž bude uzavřena Dílčí smlouva, a to
na základě podmínek uvedených v příslušném minitendru (dále jen ,,Cena“). Maximální jednotkové
ceny za MD Služeb (tj. „man day“, „člověkoden“, což znamená čas odpovídající práci jedné osoby po
dobu jednoho pracovního dne (8 hodin)) jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy a Dodavatel nesmí
v rámci minitendru tyto jednotkové ceny (sazby za MD) překročit.
2) Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené splněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a poskytnutím
Služeb Objednateli. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
IV.
DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ
1) Dodavatel, s nímž byla uzavřena Dílčí smlouva, je povinen poskytnout Plnění a předat jej Objednateli
v termínu dle příslušné Dílčí smlouvy, a to vždy v pracovní dny v čase od 8:00 hodin do 16.00 hodin
(nebude-li v Dílčí smlouvě sjednáno jinak).
2) Místem plnění budou dle jejich povahy prostory určené Objednatelem v místě jeho sídla,
popř. v místě jiných pracovišť Objednatele a sídlo Dodavatele, popř. prostory jím určené v místech
pracovišť Dodavatele.
3) Termín poskytnutí Plnění a místo Plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem
Smluvních stran.
V.
DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ
1) Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění na základě této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou
péčí. Při poskytování Služeb je Dodavatel vázán pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu
s právními předpisy nebo zájmy Objednatele, a svojí nabídkou podanou v Zadávacím řízení a
v konkrétním minitendru.
2) Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o jakékoliv skutečnosti, která by mohla
způsobit prodlení splněním dle Dílčí smlouvy. Splnění této povinnosti neomezuje odpovědnost
Dodavatele za prodlení.
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3) Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu Řídicího orgánů OP VVV uvedených na
https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm.
4) Objednatel se zavazuje poskytovat Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost při plnění na základě
Smlouvy.
5) Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo
obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých
pokynech, Dodavatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou jeho jednáním na základě takových
pokynů Objednatele.
6) Dodavatel se zavazuje dbát při své činnosti, aby nebyla poškozena dobrá pověst Objednatele. Při
poskytování plnění musí Dodavatel vždy sledovat zájmy Objednatele.
7) Seznam osob, kterými Dodavatel prokázal splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je uveden v Příloze
č. 1 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Další členové mohou být pro konkrétní dílčí zakázku do
Realizačního týmu doplněni v souladu s podmínkami daného minitendru a Nabídky dodavatele.
Dodavatel je povinen poskytovat Plnění na základě Dílčí smlouvy prostřednictvím členů
Realizačního týmu a v souladu se svou Nabídkou podanou v daném minitendru.
8) Členové Realizačního týmu musí splňovat požadavek na komunikaci v českém jazyce. Pokud člen
Realizačního týmu nesplní požadavek na komunikaci v českém jazyce, Dodavatel na vlastní náklady
zajistí tlumočníka pro potřeby zprostředkování odborné komunikace s Objednatelem.
9) Bude-li z důvodů vzniklých na straně Dodavatele nutné nahradit kteréhokoliv člena Realizačního
týmu, bude po předchozím projednání s Objednatelem nahrazen novým členem týmu s odpovídající
nebo vyšší kvalifikací (ve smyslu kvalifikace dokládané v rámci Zadávacího řízení), a to do 2 týdnů
od oznámení důvodů pro nahrazení Objednateli.
10) Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na
obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
VI.
POVINNOST ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST
1) Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti
s poskytováním Služeb Objednateli na základě této Smlouvy. Tato povinnost se vztahuje na všechny
osoby, které za podmínek této Smlouvy budou poskytovat Služby pro Objednatele. Splněni této
povinnosti je povinen zajistit Dodavatel.
2) Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy
související se Smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými
Smluvní strany při realizaci předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou přijdou do styku,
jsou Smluvními stranami považovány za důvěrné. Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnými
informacemi zejména zápisy z jednání Smluvních stran, všechny informace, které poskytne
Objednatel Dodavateli, v podobě materializované nebo dematerializované, jakékoliv dokumenty,
které budou zpracovány na základě této Smlouvy, jakož i další podklady a informace, které jsou
předmětem obchodního tajemství a budou předávány mezi Smluvními stranami při plnění závazků
z této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje:

a.

zachovat důvěrnost těchto informací, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b.

použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této
Smlouvy nebo jednotlivých Výzev, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat,
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c.

omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby
považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

3) Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy a jednotlivých Dílčích
smluv.
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4) V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 Občanského zákoníku, použijí Smluvní
strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.
5) Poškozená Smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou
Smluvní stranou vznikne.
6) Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na informace, které:

•

mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

•

byly písemným souhlasem dotčených Smluvních stran zproštěny těchto omezení;

•

jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbáni povinnosti jedné ze
Smluvních stran;

•

jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem v
souladu a na základě zákona;

•

Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi
nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností
stanovených právními předpisy;

•

jsou zveřejněny v souladu a na základě právního předpisu (např. o svobodném přístupu k
informacím, o registru smluv).
VII.
AUTORSKÁ PRÁVA

1) V případě, že:
a.

z předmětu plnění dle této Smlouvy, Dílčí smlouvy, nebo v souvislosti s ním, vyplyne
vytvoření autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorský zákon“); nebo

b. některá součást předmětu plnění bude vykazovat znaky autorského díla;
prohlašuje Dodavatel, že disponuje s majetkovými právy autora díla a je oprávněn k poskytnutí
licence k užívání tohoto díla všemi způsoby, zejména dle § 12 autorského zákona, Objednateli.
Předáním díla Objednateli poskytuje Dodavatel Objednateli výhradní, teritoriálně neomezenou a
převoditelnou licenci k užívání tohoto díla všemi způsoby na neomezenou dobu. V případě, že by se
později toto prohlášení Dodavatele ukázalo jako nepravdivé nebo zhotovením díla by byla dotčena
autorská práva třetích osob, je Dodavatel povinen zajistit pro Objednatele poskytnutí nebo
postoupení oprávnění k výkonu práva dílo užít ze strany třetích osob na své náklady, případně nést
veškeré výdaje Objednatele s tím spojené.
2) Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za udělení práv k užívání
případného autorského díla jsou plně zahrnuta v ceně za Služby dle této Smlouvy.
3) Pokud je plnění nebo jeho část chráněno/a jako tzv. know-how (dále jen ,,Know-how“), bez ohledu
na podobu vnímatelného vyjádření a nehledě na to, je-li obsahem Obchodního tajemství nebo
Důvěrné informace, zavazuje se tímto Dodavatel na výzvu Objednatele zajistit ochranu Know-how
dle příslušných právních předpisů a udělit Objednateli oprávnění užívat toto Know-how (dále jen
„Licence ke Know-how“) po neomezenou dobu, pro jakýkoliv způsob užití a bez jakéhokoli
teritoriálního nebo množstevního omezení. Licence ke Know-how bude opravňovat Objednatele
k poskytnutí práva z Licence ke Know-how jakékoliv třetí osobě, která bude na základě smluvního
vztahu s Objednatelem poskytovat Objednateli jakékoliv plnění. Dodavatel odpovídá Objednateli za
jakékoliv újmy z porušení práv třetích osob v souvislosti s Know-how v plném rozsahu. Uplatni-li třetí
osoba své právo na náhradu újmy, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu a na vlastní
náklady učinit veškerá potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele.
VIII.
PRÁVNÍ COMPLIANCE
1) Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo

5

oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízeni proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany se zavazuji, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaměstnanců, zástupců nebo členů Realizačního týmu jakékoliv formy korupčního jednání,
zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé
úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
3) Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo
jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe
nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním
svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém
majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě
nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
4) Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení.
5) Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Dodavatel pravomocně odsouzen pro
trestný čin. V případě, že je zahájeno trestní stíháni Dodavatele, zavazuje se Dodavatel o tomto bez
zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.
6) Obě Smluvní strany zpracovávají jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v této
Smlouvě nebo Dílčí smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté na základě Smlouvy
výhradně pro účely související s plněním této Smlouvy, a to po dobu trváni Smlouvy nebo Dílčí
smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy
odůvodněnou. Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro
účely související s plněním této Smlouvy Objednateli předává.
7) Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Smlouvy nebo Dílčí smlouvy získá přístup k informacím,
které budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, je Dodavatel
oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu za účelem řádného
poskytnutí Služby. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na
základě pokynů Objednatele jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy nebo
Dílčí smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo
neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.
Na výzvu Objednatele se Dodavatel povinen uzavřít s Objednatelem smlouvu upravující další
podmínky zpracování osobních údajů poskytnutých Objednatelem Dodavateli v souvislostí s
poskytováním služeb.
IX.
TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 48 měsíců ode dne účinnosti.
3) Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti všech Smluvních stran, platí, že Smlouva
nebude uzavřena, pokud ji kterýkoli Dodavatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodničil podmínek kteréhokoli z
Dodavatelů, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy.
4) Účinnost této Smlouvy lze ukončit předčasně před sjednanou dobou trvání písemnou dohodou
Smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Objednatele.
5) Písemná dohoda o ukončení účinnosti této Smlouvy musí obsahovat zejména rozsah
požadovaných a Dodavatelem provedených prací ke dni ukončení účinnosti Smlouvy a způsob jejich
převzetí. Nedílnou součástí této písemné dohody bude soupis Služeb předaných a převzatých, na
jehož podkladě provede Dodavatel bez zbytečného odkladu vyúčtování ceny.
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6) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s konkrétním Dodavatelem v případě, že tento
Dodavatel podstatně porušil Smlouvu. Za podstatné porušení této Smlouvy zakládající možnost
odstoupení od Smlouvy se kromě případů takto výslovně označených v textu této Smlouvy považují
zejména případy, kdy:

•

je Dodavatel v prodlení s plněním Smlouvy nebo Dílčí smlouvy déle než deset kalendářních
dnů;

•

je příslušný Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů.

7) Odstupuje-li od Smlouvy Objednatel, oznámí písemně tuto skutečnost Dodavateli, vůči kterému od
Smlouvy odstupuje. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení
o odstoupení druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy si Smluvní strany nebudou
vracet plnění řádně poskytnutá ke dni účinnosti odstoupení.
8) Odstoupením od Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty,
náhrady škody či jiných nároků a jiné přetrvávající závazky.
9) V případě částečného ukončení účinnosti této Smlouvy vůči jednomu z Dodavatelů zaniká účinnosti
této Smlouvy pouze v rozsahu vzájemných práv a povinností dotčeného Dodavatele a Objednatele.
Vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně zbylých Dodavatelů a Objednatele
zůstávají zachovány.
10) Objednatel je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět, a to vždy s účinností ke konkrétnímu
Dodavateli. Výpověď je Objednatel oprávněn podat i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3
měsíce od okamžiku doručení Dodavateli.
X.
SANKCE
1) Dodavatel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny stanovené v Dílčí
smlouvě za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním plnění dílčího minitendru
v termínu sjednaném v Dílčí smlouvě.
2) Dodavatel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny stanovené v Dílčí
smlouvě za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím
řízení ve sjednané lhůtě.
3) V případě prodlení Dodavatele s odstraňováním vad reklamovaných Objednatelem je Dodavatel
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny stanovené v Dílčí smlouvě za každý den
prodlení s odstraněním vady.
4) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn uplatnit vůči Objednateli
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou
faktury.
5) Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce
Dodavatele za Objednatelem (včetně pohledávky Dodavatele na zaplacení ceny).
6) Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši.
XI.
KONTAKTNÍ OSOBY, DORUČOVÁNÍ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
1. Kontaktní a pověřenou osobou ve věcech plnění teto Smlouvy je za Objednatele:
a. Jan Bureš tel.: 224382444, e-mail: buresj@rektorat.czu.cz
b. Ing. Ondřej Hradecký tel.: 224 384 338, e-mail: hradecky@pef.czu.cz
2. Kontaktní a pověřenou osobou ve věcech plnění této Smlouvy je za
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a. Dodavatele č. 1: Miloš Tkáčik tel.: +420 606 681 254, e-mail: milos.tkacik@principal.cz.
b. Dodavatele č. 2: Ing. Josef Brück tel.: +420 739 081 649, e-mail: jbruck@acmark.cz.
c. Dodavatele č. 3: Ing. Zdeněk Opršal tel.: +420 606 765 900, e-mail: oprsal@allium.cz.
d. Dodavatele č. 4: Ondřej Penc tel.: +420 725 936 519, e-mail: ondrej.penc@autocont.cz.
e. Dodavatele č. 5: Václav Šinkmajer tel.: +420 776 544 441, e-mail:
Vaclav.sinkmajer@mainstream.cz.
3. Pověřené osoby dle odst. 1 a 2 tohoto článku jsou oprávněny jednat ve všech věcech plnění této
Smlouvy za Smluvní strany. Změnu kontaktní a pověřené osoby odst. 1 a 2 tohoto článku lze provést
jednostranným písemným oznámením dané Smluvní straně, a to minimálně pět pracovních dnů před
předpokládanou změnou; pokud se však jedná o změnu dle odst. 2 tohoto článku, musí s návrhem
této změny vyslovit souhlas Objednatel.
4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.
XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Smluvní strany výslovně prohlašují, že nepovažují skutečnosti uvedené ve Smlouvě za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv podmínek.
2) Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen
zajistit i u svých případných poddodavatelů.
3) Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění
Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4) S ohledem na § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje
ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní
strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako
předpoklad pro uzavření Smlouvy.
5) Každá ze Smluvních stran ve smyslu § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu
k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a
právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít
Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
6) Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva
a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu, a to ani částečně.
7) Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
8) Dodavatel není oprávněn započítat své pohledávky ze Smlouvy proti pohledávkám Objednatele.
9) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy číslovanými
dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
10) Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
11) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad
souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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V Praze dne

V Praze dne

podepsal
Ing. Jakub Digitálně
Ing. Jakub Kleindienst
Datum: 2021.04.26
Kleindienst
09:53:32 +02'00'
______________________________
za Objednatele
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
V Brně dne

podepsal
Ing. Miloš Digitálně
Ing. Miloš Tkáčik
Datum: 2021.04.13
Tkáčik
22:29:49 +02'00'
______________________________
za Dodavatele č. 1
Principal engineering s.r.o.
Miloš Tkáčik, jednatel
V Brně dne

Ing.
Josef
Brück
______________________________
Digitálně
podepsal Ing.
Josef Brück
Datum:
2021.04.15
16:47:15 +02'00'

za Dodavatele č. 2
ACMARK s.r.o.
Ing. Josef Brück, jednatel

Digitálně podepsal
Ing.
Ing. ZDENĚK
ZDENĚK OPRŠAL
Datum: 2021.04.16
08:34:20 +02'00'
OPRŠAL
______________________________

za Dodavatele č. 3
Allium, s.r.o.
Ing. Zdeněk Opršal, jednatel
V Praze dne

V Ostravě dne

Ing. Vít
Ševčík

Digitálně podepsal
Ing. Vít Ševčík
Datum: 2021.04.16
14:23:19 +02'00'
______________________________
za Dodavatele č. 4
AUTOCONT a.s.
Ing. Vít Ševčík, na základě plné moci

podepsal
Ladislav Digitálně
Ladislav Šolc
Datum: 2021.04.23
Šolc
13:30:13 +02'00'
______________________________
za Dodavatele č. 5
Mainstream Technologies, s.r.o.
Petr Šetka, jednatel
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Příloha č. 1 Smlouvy – Realizační tým

Dodavatel č. 1
Pozice

Jméno a příjmení

Vedoucí projektového týmu

Ing. Jan Apfelthaler

Architekt/analytik

Tomáš Šmíd

Architekt/analytik

Michal Foltýn

Specialista na vývoj

Serhiy Filomenko

Dodavatel č. 2
Pozice

Jméno a příjmení

Vedoucí projektového týmu

Mgr. Michal Severin

Architekt/analytik

Mgr. Marek Mihalech

Specialista na vývoj

David Fatěna

Dodavatel č. 3
Pozice

Jméno a příjmení

Vedoucí projektového týmu

Jan Staníček

Architekt/analytik

Ing. Radek Hupka

Specialista na vývoj

Ing. Petr Hlavinka

Dodavatel č. 4
Pozice

Jméno a příjmení

Vedoucí projektového týmu

Petr Hlubuček

Architekt/analytik

Ing. Michal Fůs

Specialista na vývoj

Ing. Milan Chaloupka

Dodavatel č. 5
Pozice

Jméno a příjmení

Vedoucí projektového týmu

Ing. Lucie Svobodová

Architekt/analytik

Ondřej Soukup

Specialista na vývoj

Jan Vaněk
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Příloha č. 2 Smlouvy – Jednotkové ceny (MD)

Jednotková cena (za MD)* v Kč bez DPH
Dodavatel 1

8.320,- Kč

Dodavatel 2

9.600,- Kč

Dodavatel 3

9.600,- Kč

Dodavatel 4

9.600,- Kč

Dodavatel 5

11.850,- Kč

*MD = „man day“, „člověkoden“, což znamená čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho
pracovního dne (8 hodin).
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