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Smlouva na zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na zajištění 
služeb věcně-technického poradce v oblasti ICT a související činnosti 

 
ÚZSVM č. 11/2020 

 
 
 
Smluvní strany: 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 
za kterou právně jedná: Ing. et Ing. Helena Ulrychová, ředitelka odboru Projektového řízení 
a centrálních aplikací 
IČO: 69797111 
DIČ: není plátcem DPH 
ID datové schránky: 96vaa2e 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jako „Objednatel“) 
 
a  
 
Conceptica s.r.o 
Se sídlem Praha 1, Rybný 716/24, PSČ 110 00 
Za kterou jedná XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ: 275 78 348 
DIČ: CZ27578348 
ID datové schránky: t5fwf2w 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jako „Poskytovatel“) 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“), 
 
 

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu na zpracování zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce na zajištění služeb věcně-technického poradce v oblasti ICT 
a související činnosti (dále jen „Smlouva“) 

 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje, že pro Objednatele vypracuje zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na zajištění služeb věcně-technického poradce v oblasti ICT 

(dále jen „Zadávací dokumentace“). Zadávací dokumentace bude zpracována nejméně 

v podrobnostech stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména ve vymezení požadavků 

na prokázání kvalifikace, zpracování nabídkové ceny, způsobu hodnocení nabídek 
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a zpracování návrhu smlouvy včetně případných příloh, která má být s vybraným účastníkem 

zadávacího řízení na základě zadávacího řízení dle Zadávací dokumentace uzavřena. 

1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v téže věci Poskytovatel poskytne Objednateli součinnost 

při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace, účast na jednání komise, bude-li 

Objednatelem vyžádána, příprava návrhů rozhodnutí o vyloučení uchazeče, zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

1.3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu Objednateli podporu při rozhodování 

zadavatele o námitkách a/nebo v rámci správního řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a/nebo soudy.  

Podpora ve smyslu tohoto bodu této Smlouvy zahrnuje poskytování odborné pomoci 

Objednateli, jako jsou porady (konzultace) s Objednatelem, studium podkladů, účast 

na přípravných jednáních, sepis odborných vyjádření a stanovisek. Jde zejména o tyto 

činnosti:  

a) příprava podkladů pro případné řízení o námitkách, zejména zpracování návrhu 

rozhodnutí Objednatele o případných námitkách; 

b) spolupráce s Objednatelem, odborné poradenství a příprava podkladů v případě 

řízení ÚOHS nebo soudního řízení. 

1.4. Za provedení předmětu plnění této Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli 

řádně a včas dohodnutou smluvní odměnu uvedenou v odst. 4.1. Smlouvy. 

 

2. TERMÍN, MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

2.1. Termín dodání Zadávací dokumentace podle odst. 1.1 Smlouvy je stanoven dohodou 

Smluvních stran, a to nejpozději do třiceti pěti kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 

této Smlouvy.  

2.2. Místem předání Zadávací dokumentace i případné konzultace je sídlo Objednatele: 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, pokud se Smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

2.3. Provedení Předmětu plnění Objednatel potvrdí podpisem Předávacího protokolu, který bude 

tvořit přílohu k faktuře. Předávací protokol bude zpracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž 

každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a nesdělovat třetím subjektům informace, 

které mu byly poskytnuty za účelem plnění předmětu této Smlouvy, ledaže mu  Objednatel 

poskytne předchozí výslovný písemný souhlas. Poskytovatel není oprávněn sdělovat tyto 

informace ani po ukončení této Smlouvy. 

3.2. Poskytovatel se zavazuje předmět této Smlouvy plnit s náležitou odbornou péčí. 

3.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškeré informace, písemné a datové 

materiály, podklady a součinnost, které jsou nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy 

3.4. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo 

k prodlení. V případě prokazatelného prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není 

Poskytovatel v prodlení s plněním svých závazků dle Smlouvy. Objednatel je v prodlení, 
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jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu nepřevezme řádně 

nabídnuté bezvadné plnění nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Poskytovatel 

mohl splnit svůj závazek.  

 

4. ODMĚNA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní odměna Poskytovatele za předmět této Smlouvy 

uvedený v čl. 1 činí celkem 59.000,- Kč (slovy: padesát devět tisíc korun českých) bez DPH, 

71.390,- Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc tři sta devadesát korun českých) s DPH.  

4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a odměnu za poskytnutí práv k užití autorských děl vzniklých 

při plnění této Smlouvy. 

4.3. Navýšení ceny je možné pouze v případě, že se konečná cena včetně DPH změní 

v důsledku zákonné změny sazby DPH. 

4.4. Objednatel uhradí Poskytovateli odměnu na základě daňového dokladu (faktury), řádně 

vystaveného Poskytovatelem.  

4.5. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) kalendářních dnů. Objednatel uhradí odměnu 

ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného právního 

předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

V případě, že faktura nebude odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů anebo 

této Smlouvy, je Objednatel oprávněn zaslat ji v době splatnosti bez proplacení zpět 

Poskytovateli, aniž by se dostal do prodlení s platbou; doba splatnosti počíná běžet ode dne 

předání/doručení bezvadného dokladu příslušnému Objednateli. Faktura se považuje 

za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

 

5. MLČENLIVOST   

5.1. Smluvní strany se na základě této Smlouvy zavazují udržovat v tajnosti, podniknout nezbytné 

kroky k zabezpečení a nezpřístupnění třetím osobám všechny informace související se 

zpracováním Předmětu plnění a které jsou považovány za neveřejné informace. Povinnost 

poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.  

5.2. Za neveřejné (diskrétní) informace se považují zejména informace poskytnuté Poskytovateli 

Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, dále informace, na které se vztahuje 

zákonem uložená povinnost mlčenlivosti, veškeré další informace ve smyslu ustanovení 

§ 218 zákona ZZVZ, informace o vlastní spolupráci a vnitřních záležitostí Smluvních stran. 

Jedná se o jakékoliv informace poskytnuté ústně, v listinné či elektronické podobě.  

5.3. Smluvní strany se zavazují, že o povinnostech dle odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy poučí i své 

zaměstnance.  

5.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost platí po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i 

po skončení platnosti této Smlouvy. 

5.5. Povinnost udržovat v tajnosti informace dle předchozích odstavců Smlouvy se nevztahuje na 

informace, jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis, například uveřejnění Smlouvy 

v Registru smluv nebo na internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele. 
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6. SMLUVNÍ SANKCE 

6.1. V případě prodlení Poskytovatele s nedodržením doby plnění dle odst. 2.1. Smlouvy uhradí 

Poskytovatel smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení.  

6.2. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnosti vyplývající z odst. 5.1. této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 

za každé jednotlivé porušení. 

6.3. Uplatněním práva na smluvní pokutu nezaniká právo na náhradu škody. 

6.4. Smluvní pokuta je splatná do sedmi (7) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty, a to na účet oprávněné 

Smluvní strany uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

7.1. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. 

Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná 

dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno 

prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS, dále pokud budou 

doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy 

nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé 

Smluvní straně. 

7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně 

všech jejích případných změn a dodatků podléhá povinnost uveřejnění v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel souhlasí s tím, že v rámci transparentnosti zveřejní tuto Smlouvu 

na internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že není-li upraveno jinak, řídí se vztahy mezi Smluvními stranami 

Občanským zákoníkem, v platném znění. 

7.5. Tato Smlouva je uzavřena elektronickou formou. 

7.6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 Občanského zákoníku. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že si ji přečetly a že 

s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
Za Poskytovatele:      Za Objednatele: 
 
V  dne      V  dne  
 


