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Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů
podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Registr. PRÁVNÍ ODBOR
číslo

0100/16

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za něhož jedná:

bankovní spojení:
e-mail: ________
(dále jen „Ministerstvo vnitra")

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
00007064
CZ00007064
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel odboru kybernetické bezpečnosti 
a koordinace informačních a komunikačních technologií

Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za něhož jedná: 
bankovní spojení:
e-mail: _________
(dále jen „Ministerstvo financí")

Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
00006947
CZ00006947
Pípl.- Ing. Miroslav Hejna, náměstek ministra sekce 09

Česká republika - Kancelář Senátu
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za níž jedná: 
bankovní spojení: 
e-mail:

Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
63839407
není plátce DPH
Ing. Jiří Uklein, Ph.D., vedoucí Kanceláře Senátu

Česká republika, organizační složka státu - Bezpečnostní informační služba
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za níž jedná:

bankovní spojení: 
e-mail:

Nárožní 2/1111, Praha 5, 158 00 
47608676 
CZ47608676
Mgr. David Hruška, na základě pověření vnitřním předpisem podle 
ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.
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a

Česká republika
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za něhož jedná: 
bankovní spojení: 
e-mail:

Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 
00025429
není plátce DPH
lna. Jan Ladin. ředitel odboru informatiky

a

Česká republika
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za níž jedná: 
bankovní spojení: 
e-mail:

Správa základních registrů
Na Vápence 915/14
72054506
CZ72054506

základních registrů

a

Národní agentura
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za něhož jedná: 

e-mail:

pro komunikační a informační technologie, s. p.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
04767543
CZ04767543
Jan Přerovský, ředitel Národní agentury pro komunikační a informační

a

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
IČO: 00164801
za něhož jedná: Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 
e-mail:
(dále jen „Ministerstvo životního prostředí1)

Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem: Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
IČO: 45769851
za něhož jedná: Ing. Daniel Dedek, ředitel Odboru centrálních systémů a technologi
e-mail:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p.
se sídlem: Na Vápence 915/14, Praha 3 - Žižkov, 130 00
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03630919
CZ03630919
Inq. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt, generální ředitel

IČO:
DIČ:
za níž jedná: 
bankovní spojení: 
e-mail:

a

Česká republika -
se sídlem:
IČO:
za něhož jedná: 
bankovní spojení: 
e-mail:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 
00024341

Fares Shima. ředitel odboru informatiky

a

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15 
47609109
CZ 47609109, neplátce DPH
Inq. Miloslav Marčan. ředitel odboru informatiky

se sídlem:
IČO:
DIČ:
za něhož jedná: 
bankovní spojení:
e-mail: ______________
(dále jen „Ministerstvo průmyslu a obchodu1)

a

Česká republika
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za něhož jedná:

bankovní spojení: 
e-mail:

- Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
00020478
CZ00020478
David Šetina, ředitel odboru správy centrálních informačních systémů 
a kybernetické bezpečnosti

(dále jen „smluvní strany11 nebo „účastníci smlouvy11)

tuto smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů (dále jen „smlouva11).

I.
Účel smlouvy

1.1. Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“), se touto smlouvou sdružují 
do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 ZVZ (dále jen „sdružení zadavatelů11) za 
účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr 
nejvhodnějšího dodavatele na vypracování a následné aktualizace společného 
a jednotného ceníku ICT služeb, včetně uzavření příslušných smluv, a to za 
podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.
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1.2. K dosažení účelu uvedeného v odst. 1.1 smlouvy se smluvní strany zavazují 
vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

II.
Specifikace veřejné zakázky

2.1 Předmětem veřejné zakázky na služby podle čl. I této smlouvy bude (i) vypracování 
společného a jednotného ceníku ICT služeb a (ii) jeho následné aktualizace 
v pravidelných šesti měsíčních intervalech, který umožní kvalitní, rychlou 
a spolehlivou práci, který budou smluvní strany následné využívat (dále jen „veřejná 
zakázka'1). Předmět veřejné zakázky bude podrobně specifikován v zadávací 
dokumentaci.

2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle odst. 2.1 smlouvy činí cca 1.990.000,- 
Kč bez DPH. Smluvní strany činí nesporným, že předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p. za 
předmět veřejné zakázky v odst. 2.1 smlouvy uhradí 50.000 Kč bez DPH a každá 
z dalších smluvních stran uhradí poměrnou část zbylých nákladů za předmět 
veřejné zakázky v odst. 2.1 smlouvy, a to v maximální výši 162.000,- Kč bez DPH 
za jednu smluvní stranu, vše způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami 
a následně uvedeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

2.4 Pro zadání veřejné zakázky bude použita výjimka pro veřejné zakázky malého 
rozsahu podle § 18 odst. 5 a bude se tak postupovat pouze podle Nařízení 
Ministerstva vnitra č. 44/2014, o zadávání veřejných zakázek ze dne 15. prosince 
2014 (dále jen „Nařízení MV“) a ustanovení § 6 ZVZ.

III.
Jednání za sdružení

3.1 K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, 
není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této 
smlouvy oprávněno Ministerstvo vnitra (dále jen „zástupce sdružení").

3.2 Zástupce sdružení je dále oprávněn za sdružení zadavatelů jednat a činit veškeré 
právní úkony vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se 
k veřejné zakázce podle této smlouvy.

3.3 Zástupce sdružení nese odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku; tím však není dotčeno jeho právo na 
náhradu škody vůči účastníkovi smlouvy, který svým zaviněným jednáním porušil 
povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy.

IV.
Povinnosti smluvních stran

4.1 Zástupce sdružení je povinen zejména:

a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu 
obchodních podmínek příslušného smluvního vztahu,
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b) zahájit a vést výběrové řízení podle Nařízení MV,

c) zajistit uveřejnění vyhlášení dle § 147a ZVZ,

d) přijímat nabídky uchazečů,

e) poskytovat zájemcům případné doplňující informace,

f) v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky,

g) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,

h) zrušit výběrové řízení,

i) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu 
zadavatele,

j) kdykoliv na požádání předložit účastníkovi smlouvy příslušnou dokumentaci 
vážící se k veřejné zakázce,

k) po zániku sdružení dle této smlouvy předat smluvním stranám kopie 
veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky 
a výběru nejvhodnějšího uchazeče.

4.2 Smluvní strany jsou povinny zejména:

a) poskytovat zástupci sdružení součinnost v rámci procesu realizace veřejné 
zakázky,

b) po výběru nejvhodnější nabídky zástupcem sdružení uzavřít smlouvu na 
plnění veřejné zakázky podle odst. 6.2 této smlouvy.

4.3 Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednána všemi účastníky 
sdružení formou připomínkového řízení.

4.4 Připomínky a návrhy zašlou účastníci smlouvy v termínu nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu 
některá ze smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za 
to, že tato smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci 
nemá.

4.5 Případné připomínky či návrhy jednotlivých smluvních stran k zadávací dokumentaci 
je zástupce sdružení povinen vypořádat nejpozději do 10 pracovních dnů po 
uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle odst. 4.4 smlouvy 
a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či návrhu příslušnou smluvní 
stranu informovat. Nebude-li smluvní strana se způsobem vypořádání své 
připomínky či návrhu souhlasit a nedohodne-li se zástupcem sdružení jiný způsob 
jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku označí jako zásadní, je oprávněna 
ze sdružení zadavatelů vystoupit. O této skutečnosti zástupce sdružení 
bezodkladně informuje ostatní účastníky smlouvy.

4.6 Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek 
a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci podle odst. 4.5 smlouvy předloží 
zástupce sdružení pro informaci všem účastníkům smlouvy kopii konečné verze 
zadávací dokumentace.
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v.
Hodnocení nabídek

5.1 Za účelem posouzeni a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení deleguje 
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p., 
na základě elektronické žádosti zástupce sdružení ve Ihútě jím určené jednoho 
svého zástupce, který bude v souladu se ZVZ jmenován členem hodnotící komise 
a jednoho jeho náhradníka.

5.2 Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem 
sdružení, v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VI.
Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

6.1 Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí zástupce sdružení rozhodne 
o výběru nejvhodnější nabídky. Současně zástupce sdružení o výběru nejvhodnější 
nabídky informuje ostatní účastníky smlouvy, a to elektronicky nejpozději následující 
pracovní den po provedení výběru.

6.2 Zástupce sdružení následně zajistí podpis smlouvy na veřejnou zakázku mezi 
smluvními stranami a vybraným dodavatelem.

VII.
Způsob komunikace, místo jednání

7.1 Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma 
komunikace, tj. ve formě e-mailu.

7.2 V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu 
zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení, pokud nebude 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vlil.
Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle 
čl. I. smlouvy, tj. do uzavření smlouvy podle odst. 6.2 smlouvy, všemi účastníky 
smlouvy. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této smlouvy zaniká.

8.2 Kromě ustanovení odst. 4.5 smlouvy může účastník této smlouvy ze sdružení 
zadavatelů vystoupit, nejpozději však do okamžiku zahájení výběrového řízení na 
veřejnou zakázku.
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8.3 Platnost smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, však 
nemá vliv na případnou odpovědnost zástupce sdružení za jednotlivé úkony v rámci 
výběrového řízení podle odst. 3.3 smlouvy ani na případné uplatnění náhrady škody 
podle téhož ustanovení.

IX.
Společná a závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

9.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke 
své platnosti vyžadují podpis všech účastníků smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena v dvaceti šesti (26) vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva (2) vyhotovení.

9.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

9.5 Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření 
jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany 
k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co 
nejlépe naplněn.

9.6 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla 
sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Česká republika - Ministerstvo vnitra

uměno; mg. Miroslav Tůma, Ph.D.

Funkce: ředitel odboru kybernetické
bezpečnosti a koordinace ICT

Datum:

Místo: Praha

Česká republika - Ministerstvo financí

uměno: uipi.- ing. Miroslav Hejna 

Funkce: náměstek ministra sekce 09

Datum: *j 1 -n'?-

Místo: Praha
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Česká republika - Kancelář Senátu Česká republika, organizační složka 
státu - Bezpečnostní informační
elnŤha

Jméno: Ing. Ji Ph.D.

Funkce: vedoucí Kanceláře Senátu 
Datum: /t5 • £

Místo: Praha

Jméno: Mgrl David Hruška, na zaKiaae 
pověření

Datum: >15 1

Místo: Praha

Česká republika 
spravedlnosti

Ministerstvo Česká republika - Správa základních 
registrů

jméno: mg. Jan i_acnn 

Funkce: ředitel odboru informatiky

Datum:

Místo: Praha

jméno: mg. Michal Pešek

Funkce: ředitel Správy základních 
registrů

Datum: 

Místo: Praha 1o -07- 2016

Národní agentura projkomutSi^ční a 
informační technolofr£»T®ťn

jméno: jar rovsí

Funkce:/ědíférNárodfírajgentury pro 
r komunikačqLsInformační 
technologiefs. p.

Datum: 15‘0?*20i5

Česká republika - Ministerstvo 
životního prostředí

Jméno: Ing. Jana Vodičková 

Funkce: ředitelka odboru informatiky

Datum: 4 T . /Xo f (?

Místo: Praha Místo: Praha
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Česká republika - Ministerstvo 
zahraničních věcí

Jméno: ing. Daniel DeaeK

Funkce: ředitel Odboru centrálních 
systémů a technologií

Datum: \z^/cLQ\<c

Místo: Praha

Státní pokladna Centrum sdílených 
služeb s.i

/

Jméno: Ing^Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt 

Funkce: generální ředitel

Datum: 

Místo: Praha

12 -07- im

pel

tv. SPCSS
irvm s-jiit ;vd? služek

' • i 'b: KOV, 130 Ou Pré

Česká republika - Ministerstvo 
zdravotnictví

Jméno: Ing. Fares Shima 

Funkce: ředitel odboru informatiky 

Datum: £«j 4.

Místo: Praha

Česká republika - Ministerstvo 
průmyslu a obchodu

Jméno: Ing. Miloslav Marčan 

Funkce: ředitel odboru informatiky 
Datum: /rc 

Místo: Praha

Česká republika - Ministerstvo 
zemědělství

v 1
Jméno: David Setina

Funkce: ředitel odboru správy centrálních 
informačních systémů 
a kybernetické bezpečnosti

Datum: fl 1 _07_ m
Místo: Praha
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