
" GORDIC GPRAX003ZA21

veřejná zakázka malého rozsahu

s názvem

,,Migrace GINIS do nové domény - nové
aplikační servery a migrace databáze"

Základní údaje o zadavateli:

Název: Národní bezpečnostní úřad

Sídlo: Na Popelce 2/16, 150 00 Praha, Košíře

IČO 68403569 l

Kontaktní osoba:

Základní údaje o dodavateli:

Název: GORDIC spol. s r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Erbenova 2108/4, 586 01Jihlava

IČO/DIČ: 47903783 l CZ47903783

Statutární orgán: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel

Tel./fax:

E-mail:

Kontaktní osoba:

V jihlavě dne 6. 8. 2019
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1. Nabídková cena

V souladu s ČI. 5 zadávací dokumentace dodavatel níže uvádí výši celkové nabídkové ceny za celý
předmět veřejné zakázky vyjádřenou v CZK:

Celková nabídková cena bez DPH: 342 940 KČ (tři sta čtyřicet dva tisíc devět set čtyřicet korun
českých)

výše DPH (21%): 72 017, 40 KČ (sedmdesát dva tisíc sedmnáct korun českých,
čtyřicet haléřů)

Celková nabídková cena s DPH: 414 957,40 KČ (čtyři sta čtrnáct tisíc devět set padesát sedm
korun českých, čtyřicet haléřů)
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2. Způsob realizace zakázky
Zakázka bude realizována v návaznosti na dokument Cenová nabídka dodávky odborných služeb pro
migraci systému GINIS" NBUO (PID GPRAX003YYZ5).

2.1. Podrobná specifikace dodávaných služeb
Etapa 1-

Etapa 2 -
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3. Čestné prohlášeni o výhradním držitelstvi autorských práv

Čestné prohlášeni
o výhradním držitelstvi autorských práv

učiněné níže uvedeného dne, měsíce a roku obchodní společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem
Erbenova 4, Jihlava, PSČ: 586 04, lČ 47903783, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313, zastoupenou jednatelem Ing. Jaromírem Řezáčem (dále též
,,dodavatel").

Prohlašuji, že společnost GORDIC spol. s r.o. je výhradním držitelem autorských práv k lS GINIS
Standard provozovaným v Národním bezpečnostním úřadu (zadavatel veřejné zakázky) a
neautorizoval jsem jiný subjekt k servisní a distribuční činnosti lS GINIS Standard a jsem tedy jediným
možným dodavatelem této veřejné zakázky.

Toto prohlášení podepíšuji jako jednatel společnosti.

V Jihlavě dne 6. 8. 2019

Ing. :'t':":':""""""'2.5. . 7-NTRCZ-47903783,V|adimÍi:i2g,:::'b;:;!'i.,n,
adimir Přech, srí "Přech,

given Name-Vladimr,

re C smaINumber-P190l58r P " h ='°'"°"°' '"°""
Ing. Jaromir Řezáč

jednatel GORDIC spol. s r.o.
v z. Ing. Vladimir Přech

(elektronicky podepsáno)
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4. Plná moc

Plná moc pro Ing. Vladimíra Přecha k podpisu nabídky je vložena na nás|edujÍcÍ straně.
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" GORDIC" GORDP0063X3P1

PLNÁ MOC

Ing. jaromir Řezáč, jakožto jednatel společnosti GORDIC spol. s r.o., se sídlem
v jihlavě, Erbenova 4, PSČ: 586 01, lČ: 479 03 783, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, vložka C, oddíl 9313
-dále též ,,Zmocnitel"-

zmocňuje tímto

Ing. Vladimíra Přecha,

-dále též ,,Zmocněnec"-

aby za něj výlučně v souvislosti s veřejnou zakázkou:

l l l Li l " _
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vyhlášenou zadavatelem:

l l l L-""/ÝYL)ÁO))N' BE27'EC^/OS T/ý' (IRA' { /Vi9 7'o7'c ícc zhc 157OO "MAHA Ičo. 6"fYo3%?' > " l

-dále též ,,Veřejná zakázka"-

vykonával veškeré úkony, podepisoval potřebné listiny a dokumenty, přijímal doručované
písemnosti, a ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
podával návrhy, námitky, žádosti, podněty a nabídky.

Zmocnitel tedy zmocňuje Zmocněnce, aby výlučně v souvislosti s veřejnou zakázkou jménem
společnosti GORDIC spol. s r.o., se sídlem v jihlavě, Erbenova 4, PSČ: 586 01, IČ: 479 03 783,

zejména, nikoli však výlučně:

- komunikoval a jednal se zadavatelem Veřejné zakázky (mj. též při jednání o nabídkách
v jednacím řízeni s uveřejněním, při jednání o výzvě zadavatele a o podobě smluvního
dokumentu v rámci jednacího řízení bez uveřejněni, při jednání v průběhu soutěžního
dialogu),

- komunikoval a jednal s třetími subjekty, kteří jsou či maji být V rámci plnění Veřejné
zakázky subdodavateli, o všech záležitostech týkajícich se zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku a plněni Veřejné zakázky,

- komunikoval a jednal s třetími subjekty, kteří jsou či mají být v rámci plnění Veřejné
zakázky uchazečem a později dodavatelem (v případě, že společnost GORDIC spol. s r.o.
má v rámci Veřejné zakázky a předchozího zadávacího řízení vystupovat jako
subdodavatel), o všech záležitostech týkajícich se zadávacího řízení na veřejnou zakázku a
plněni veřejné zakázky,

- požadoval po zadavateli Veřejné zakázky dopHiujIcI a upřesňujIcI informace k zadávacímu
řízení {mj. i informace týkající se aukčních hodnot podaných ostatními uchazeči v případě,
že zadavatel veřejné zakázky využije elektronické aukce),

GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01jihlava, Česká republika,
lČ: 47903793, DIČ: CZ47903783 l Zápis v obchodním rejstříku u krajské o sou u v Brně, od j| C, vložka 9313
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- podával námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky,
- podával námitky proti všem úkonům zadavatele Veřejné zakázky,
- podal v souvislosti s oznámením o veřejné zakázce žádost o účast v užším řízeni a

k prokázání splněni kvalifikace,

- podal v souvislosti s oznámením o Veřejné zakázce žádost o účast v jednacím řízeni s
uveřejněním a k prokázáni splněni kvalifikace,

- podal v souvislosti s oznámením o Veřejné zakázce žádost o účast v soutěžním dialogu a
k prokázání splněni kvalifikace,

- podal nabídku ve veřejné zakázce,
- předložil zadavateli veřejné zakázky upravený návrh smlouvy v jednacím řízeni

s uveřejněním,
- předložil zadavateli veřejné zakázky návrh na uzavřeni rámcové smlouvy,
- podal předběžnou nabídku zadavateli Veřejné zakázky, pokud tento zavedl v otevřeném

řízení dynamický nákupní systém,

- podal novou aukční hodnotu do elektronické aukce, pokud zadavatel veřejné zakázky
využil elektronickou aukci jako prostředek hodnocení nabídek,

- písemně objasnil zadavateli informace či doklady předložené v souvislosti s
podáním nabídky ve veřejné zakázce,

- podával námitky proti rozhodnuti zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce,

- podával námitky proti rozhodnuti zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
týkajiciho se veřejné zakázky,

- podával návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a podával návrhy na nařízeni předběžných opatření ke zmíněnému
úřadu,

- podával podněty k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v záležitostech souvisejících
s veřejnou zakázkou,

- podával rozklady proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže souvisejIcIm
s Veřejnou zakázkou,

- podával návrhy ke správním soudům v návaznosti na rozhodnuti Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže souvisejÍcÍ s Veřejnou zakázkou,

- nahlížel do veškeré dokumentace, kterou vede zadavatel veřejné zakázky nebo Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s touto Veřejnou zakázkou, a pořizoval si opisy
či výpisy této dokumentace.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud
jich ustanovÍvÍce, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

V jihlavě, dne 5&2oi'š

Ing. jaromir Řezáč

Zmocnění přijímám.

V jihlavě, dne 5£ 2oÍ'7

Ing. Vladimir Přech

GORDIC spol, s r. o., Erbenova 4, 586 01Jihlava, Česká republika
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