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DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

Č. j. Centrálního zadavatele: MV-109569S(JSIK5-2018
Č. j. pověřujícího zadavatele:

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3,
IČO: 00007064, zastoupená Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu
informačních technologií a komunikací
(dále jen ,,Centrální zadavatel")

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
se sídlem výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70884561, zastoupená
brig. gen. Ing. Vladimírem VlČkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kaje
(dále jen ,,Pověřující zadavatel")

(Centrální zadavatel a pověřující zadavatel budou v dohodě o centralizovaném zadávání
označováni jednotlivě jako ,,Strana" a společně jako ,,Strany")

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a s poukazem na § 9 odst. l a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ") dohodu o centralizovaném zadávání (dále jen
,,Dohoda").

Strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

A) Centrální zadavatel je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci dle § 12
odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné plní koordinační
úlohu pro informační a komunikační technologie.

b) pověřující zadavatel má zájem, aby Centrální zadavatel ve smyslu § 9 odst. l písm. b)
ZZVZ uzavřel rámcovou dohodu o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního
systému PEGAS (dále jen ,,Rámcová dohoda"), na jejímž základě bude pověřující
zadavatel uzavírat jednotlivé prováděcí smlouvy na dodávku koncových zařízení
radiokomunikačního systému PEGAS, jejichž výčet je obsahem Přílohy č. l Dohody
(dále jen ,,Zařízení").

C) Strany v souladu s § 9 odst. 4 ZZVZ vymezují v Dohodě vzájemná práva a povinnosti
v souvislosti s centralizovaným zadáváním.
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l. PŘEDMĚT A ÚČEL

1.1. Předmětem Dohody je úprava práv a povinností Centrálního zadavatele a pověřujícího
zadavatele k sobě navzájem a ke třetím osobám v souvislosti s realizací systému
centralizovaného zadávání, tj. úprava procesu centrálního zadávání ve smyslu § 9
zzvz, na jehož základě budou Pověřujícím zadavatelem uzavírány dle Rámcové
dohody jednotlivé prováděcí smlouvy na dodávku Zařízení.

1.2. Centrální zadavatel uzavře Rámcovou dohodu, kterou budou ujednány rámcové
podmínky týkající se zejména ceny a jiných podmínek plnění spočívajících v dodávce
Zařízení. Jednotlivé veřejné zakázky na základě Rámcové dohody, postupem bez
obnovení soutěže mezi smluvními stranami Rámcové dohody, bude zadávat Centrální
zadavatel.

1.3. pověřující zadavatel bude uzavírat jednotlivé prováděcí smlouvy s vybraným
dodavatelem Rámcové dohody, o čemž bezodkladně informuje Centrálního zadavatele
tak, že mu zašle jeden stejnopis uzavřené prováděcí smlouvy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1. Centrální zadavatel provede zadávací řízení za účelem uzavření Rámcové dohody
a v souladu s příslušnými právními předpisy, při uvážení požadavků a zájmů
pověřujícího zadavatele a v souladu s Rámcovou dohodou bude zadávat veřejné
zakázky na dodávku Zařízení.

2.2. Centrální zadavatel plní povinnosti vůči informačnímu systému dle § 224 ZZVZ.

2.3. pověřující zadavatel se zavazuje předložit Centrálnímu zadavateli řádně a včas své
závazné požadavky týkající se poskytování dodávek Zařízení (jejich kvantitativní
specifikaci, resp. další informace potřebné k jejich dodávce), které mu mají být
poskytovány v návaznosti na Dohodu. Veškeré požadavky je pověřující zadavatel
povinen předkládat dle ČI. 5 odst. 5.4 Dohody, a to ve čtvrtletním cyklu. Takto uplatněné
požadavky jsou závazné, jejich případná změna je možná po předchozí písemné
odůvodněné žádosti pověřujícího zadavatele a s písemným souhlasem Centrálního
zadavatele. Takovou změnu nelze provést po zahájení zadávacího řízení na uzavření
prováděcí smlouvy.

2.4. V případě, že Pověřujícímu zadavateli vyvstane potřeba dodávky Zařízení mimo
čtvrtletní cyklus, požádá písemně Centrálního zadavatele o provedení zadávacího řízení
na dodávku Zařízení. Centrální zadavatel takovému požadavku vyhoví.

2.5. V případě, že Pověřujícímu zadavateli vyvstane potřeba dodávky zařízení mimo
Rámcovou dohodu, je v odůvodněných případech oprávněn zařízení, které nenaplňuje
parametry Zařízení, pořídit od jiného dodavatele než od vybraného dodavatele příslušné
Rámcové dohody. V takovém případě je pověřující zadavatel povinen předem požádat
o písemný souhlas Centrálního zadavatele (tj. žádost o schválení nestandardního
nákupu). Centrální zadavatel takovému požadavku v odůvodněných případech vyhoví.
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2.6. pověřující zadavatel je povinen bezodkladně informovat Centrálního zadavatele o výši
skutečně uhrazeného plnění tak, aby Centrální zadavatel dostál povinnostem dle § 219
odst. 3 ZZVZ.

2.7. Strany se dohodly a Centrální zadavatel se tímto zavazuje, že veškerá práva a povinnosti
související s prováděním zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody a zadáváním
veřejných zakázek na základě Rámcové dohody na dodávku Zařízení bude vykonávat
výhradně Centrální zadavatel. To platí zejména pro právní jednání Centrálního
zadavatele vůči účastníkům zadávacího řízení na příslušnou veřejnou zakázku, správci
Věstníku veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; pověřující
zadavatel je povinen na žádost Centrálního zadavatele poskytnout k uvedenému
veškerou nezbytnou součinnost.

2.8. Činnost Centrálního zadavatele při provádění zadávacích řízení a zadávání veřejných
zakázek na základě Rámcové dohody dle Dohody bude vždy končit nejpozději
v okamžiku uzavření prováděcí smlouvy na dodávku Zařízení s účastníkem Rámcové
dohody; tím není dotčeno právo Centrálního zadavatele vystupovat vůči Pověřujícímu
zadavateli a třetím osobám v rozsahu činností nezbytných pro jednání a uzavření
případných dodatků prováděcím smlouvám uzavřeným na podkladě jím zadaných
veřejných zakázek na základě Rámcové dohody.

2.9. Centrální zadavatel je oprávněn dle svého uvážení slučovat nebo dělit požadavky
jednotlivých pověřujících zadavatelů na dodávku Zařízení, a provádět jednotlivá
zadávací řízení na základě Rámcové dohody až po setřídění více požadavků
na zajištění dodávky Zařízení, při přiměřeném respektování zájmů jednotlivých osob,
na jejichž účet provádí zadávací řízení na veřejné zakázky na základě Rámcové dohody
na dodávku Zařízení.

2.10. pověřující zadavatel není oprávněn provádět zadávací řízení a zadávat veřejné zakázky
na dodávky Zařízení na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

3. ODMĚNA A NÁKLADY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

3.1. Centrálnímu zadavateli za činnost dle Dohody nepřísluší odměna.

3.2. Veškeré poplatky a jiné náklady spojené s prováděním zadávacího řízení na uzavření
Rámcové dohody a zadáváním veřejných zakázek na dodávku Zařízení hradí Centrální
zadavatel, nedohodnou-li se Strany jinak.

4. ODPOVĚDNOST ZA CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ

4.1. Dojde-li při provádění zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody a zadávání
veřejných zakázek na základě Rámcové dohody na dodávku Zařízení k porušení ZZVZ
ze strany Centrálního zadavatele, odpovídá za takové porušení dle ZZVZ Centrální
zadavatel. Pokud však došlo k porušení ZZVZ jednáním či opomenutím pověřujícího
zadavatele a Centrálnímu zadavateli vznikla v důsledku tohoto jednání či opomenutí
pověřujícího zadavatele újma (např. Centrálním zadavatelem uhrazené správní nebo
soudní poplatky či uhrazená pokuta), je pověřující zadavatel povinen Centrálnímu
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zadavateli tuto újmu nahradit, pokud náhrada újmy není v rozporu s platnými právními
předpisy.

4.2. Centrální zadavatel je povinen ve smyslu § 216 ZZVZ řádně uchovávat dokumentaci
související s prováděním zadávacích řízení a zadáváním veřejných zakázek dle Dohody.

5. SOUČINNOST STRAN A JEJICH VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

5.1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné
pro řádné provádění zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody a zadávání
veřejných zakázek na základě Rámcové dohody. Každá Strana je povinna informovat
druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné
plnění Dohody, resp. průběh příslušného zadávacího řízení.

5.2. Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z Dohody tak, aby nedocházelo
k prodlení s dodržováním zákonných či dohodnutých terriiínů. Pokud Centrální
zadavatel v souvislosti s realizovaným zadávacím řízením na uzavření Rámcové dohody
nebo zadáváním veřejné zakázky na základě uzavřené Rámcové dohody poruší ZZVZ,
poskytnou si pověřující zadavatel a Centrální zadavatel součinnost při komunikaci
s orgánem dozoru nebo soudem, a to i v případě, kdy se tento orgán obrátí pouze na
jednoho z nich. V případě neposkytnutí zmíněné součinnosti má Strana Dohody, která
má povinnost součinnost podle tohoto odstavce poskytnout, povinnost nahradit
případně vzniklou Škodu, pokud náhrada škody nebude v rozporu s platnými právními
předpisy.

5.3. Strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se seznámili
v souvislosti s realizací zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody a zadávání
veřejných zakázek na základě Rámcové dohody dle Dohody a které nejsou povinny
uveřejnit v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či jiných účinných právních
předpisů.

5.4. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Dohody,
bude učiněno či dáno písemně. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat
prostřednictvím datové schránky, nedohodnou-li se Strany jinak.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) (dále jen ,,Registr smluv"), přičemž uveřejnění Dohody se zavazuje
učinit Centrální zadavatel. V případě, že dle podmínek stanovených v Registru smluv
není nutné Dohodu zveřejňovat, nabývá tato Dohoda platnosti a účinnosti podpisem
Stran.

6.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu. Dva (2)
stejnopisy obdrží Centrální zadavatel a dva (2) stejnopisy obdrží pověřující zadavatel.

6.3. Nedílnou součástí Dohody je Příloha č. l - specifikace Zařízení.
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6.4. Tuto Dohodu je možné měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, které
budou podepsány každou Stranou.

Strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz
toho níže připojují své podpisy

Česká republika - Ministerstvo vnitra

""

Jméno. Mg

Funkce: provozu
informačních technologií a komunikací
Datum' 1 7 -04- 2019
Místo: Praha

Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského
Hajeasičskýzá¢!jrunnýsbor

Momvskeslezského kraje

""'- , 7C' h

Jméno:
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Funkce: ředitel HZS Moravskoslezského
kaje
Datum, AI. tAbň
Místo: Ostrava
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