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Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností mezi zástupcem centrálního
zadavatele a pověřujícím zadavatelem v souvislosti s centralizovaným

zadáváním komodity 72410000-7 - poskytovatelské služby
(služby kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru)

č.j. Centrálního zadavatele : MV-1903-17/SIK5-2017

č.j. PověřujÍcÍho zadavatele : KRPP-11522-2/ČJ-2017-0300IT ,

1. Česká republika - Ministerstvo vnitra
' f

Se sídlem: Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34,
Zastoupená: Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních
technologií a komunikací '
IČO: 00007064
DIČ: CZ 00007064
Tel.
E-mail:
dále jen (,,centrální zadavatel")

a

2. Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Se sídlem: Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň
Zastoupen: plk. Mgr. Pavlem Krákorou, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151529
DIČ: CZ 75151529
Tel.
E-mail:

dále jen (,,pověřující zadavatel")

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a § 9 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon"), tuto smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti
s centralizovaným zadáváním (dále jen ,,Smlouva").
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Článek 1

Preambule

1. Centrální zadavatel je dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci.

i
2. Komodita NIPEZ 72410000-7 byla Ministerstvem pro místní rozvoj zařazena

mezi komodity pod|éhajÍcÍ režimu povinně centralizovaného zadávání. V rámci
Ministerstva vnitra je tato komodita obsažena i v příloze Nařízení ministra vnitra,
kterou jsou stanovena pravidla centrálnIho zadávání a centrál'níhô nákupu.
Zástupcem centrálního zadavatele pro tuto komoditu je určen pan Ing. Vladimír
Velas, ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací.

l
Podmínkou realizace systému centralizovaného zadávání je uzavření Smlouvy.

3. Smluvní strany si přejí v souladu s § 9 zákona vymezit ve Smlouvě vzájemná
práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.

4. Smlouva používá pojmy definované v nařízeni Ministerstva vnitra o resortních
pravidlech centralizovaného zadávání a centrálního nákupu.

Článek 2

Předmět a účel Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností centrálního zadavatele
a pověřujícího zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti
s realizací systému centralizovaného zadávání pro komoditu uvedenou
v článku 1 odst. 2 Smlouvy.

2. Centrální zadavatel bude provádět ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona svým
jménem, na účet svůj a účet pověřujÍcÍho zadavatele centralizované zadávání
spočÍvajÍcÍ v realizaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody, jejímž
předmětem bude ujednání rámcových podmínek týkajících se zejména ceny a
jiných podmínek plnění veřejných zakázek spočÍvajících v pořizování komodity
ve smyslu článku 1 odst. 2 Smlouvy.

3. Centrální zadavatel bude na základě výsledků realizovaného zadávacího řízení
na uzavření rámcové dohody, definovaného v odstavci 2, uzavírat rámcovou
dohodu, a to s jedním účastníkem zadávacího řízení. pověřující zadavatel bude
zadávat jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové dohody a uzavírat
jednotlivé prováděcí smlouvy s účastníkem rámcové dohody.

L
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Článek 3

Povinnosti centrálního zadavatele při centralizovaném zadávání

1. Centrální zadavatel
a) provádí zadávací řízení na uzavření rámcové dohody,
b) předkládá pověřujíchnu zadavateli návrh zadávací dokumentace ke

stanovisku, to neplatí v případě zrušení zadávacího řízení' a následně
zahajovaného zadávacího řízeni s obdobným předmětem plnění,

c) pověřuje komise k provádění úkonů podle zákona, v souladu s nařízením
Ministerstva vnitra o zadávání veřejných zakázek, do těchto komisí mohou
být začleněny osoby navržené pověřujíchn zadavatelem, ' ' '

d) odůvodní výběr jmenovaných členů komisí k provádění úkonů podle zákona,
pokud do těchto komisí nebyly jmenovány osoby navržené pověřujíckn

lzadavatelem,
e) zajišt'uje místo pro podání nabídek a pro jednání komisí, pověřených

v souladu s nařízením Ministerstva vnitra o zadávání veřejných zakázek
k provádění úkonů podle zákona,

f) rozhoduje o výběru dodavatele a po uzavření rámcové dohody zasílá
bezodkladně pověřujícknu zadavateli kopii uzavřené rámcové dohody,

g) plní povinnosti vůči informačnímu systému o veřejných zakázkách
definovanému v § 224 zákona,

h) umožní pověřujíchnu zadavateli nahlížet do protokolů, zápisů, zpráv
a dalších dokumentů týkajících se zadávacího řízení na uzavření rámcové
dohody realizovaného na základě Smlouvy,

i) bezodkladně pověřujícímu zadavateli písemně oznámí zrušeni zadávacího
řízení na uzavření rámcové dohody realizovaného na základě Smlouvy,
pokud bylo zadávací řízenI ve smyslu § 127 zákona zrušeno,

j) je povinen vynakládat prostředky spojené s realizací zadávacích řízení na
uzavření rámcové dohody vždy hospodárným, efektivním a účelným
způsobem.

2. Centrální zadavatel po uzavřeni rámcové dohody na základě realizovaného
zadávacího řízení
a) rezervuje pověřujícímu zadavateli jeho plánované plnění, případně upravuje

plánované potřeby pověřujícího zadavatele, pokud dojde k jejich změně
oproti původnímu plánu,

b) schvaluje žádost pověřujÍcÍho zadavatele o povolenI nestandardního
nákupu,

C) dohhží, aby plnění, poskytované dle smlouvy uzavřené na základě
realizovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody a veřejné
zakázky zadané na základě rámcové dohody, odpovídalo uzavřené
smlouvě, na tomto dohledu se spo|upodí|ejí příslušní zaměstnanci
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pověřujĹcÍho zadavatele či oprávněné osoby činné pro pověřujÍcÍho
zadavatele, '

d) vyhodnocuje centrální nákupy za využití metodiky pro vyčÍs|ování úspor
stanovené správcem resortního systému centralizovaného zadávání.

Článek 4

Povinnosti pověřujícího zadavatele při centralizovaném zadávání

1. pověřujÍcĹ zadavatel
a) pořizuje centralizovaně zadávanou komoditu od účastníka rámcové dohody

způsobem uvedeným v rámcové dohodě, , ,
b) informuje neprodleně centrálního zadavatele o všech podstatných

skutečnostech majících vliv na průběh realizovaného zadávacího řízení na
uzavření rámcové dohody nebo zadávání veřejné zakázky na základě
uzavřené rámcové dohody a jejich zákonnost,

c) eviduje v aktuálním čase celý proces zadávání veřejné zakázky zadávané
na základě rámcové dohody v evidenčním modulu nebo Národním
elektronickém nástroji (dále jen ,,elektronické nástroje") a na vyžádání
předkládá řídícknu orgánu další podklady pro vyhodnocení centrálního
nákupu (např. výpisy z účetních systémů),

d) předkládá centrálnímu zadavateli žádost o schválení nestandardního
nákupu, centrální zadavatel zašle pověřujíchnu zadavateli stanovisko
bezodkladně po obdržení této žádosti,

e) je povinen ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit centrálnímu
zadavateli veškeré skutečnosti nutné k vysvětlení zadávací dokumentace ve
smyslu § 98 zákona,

f) je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli součinnost potřebnou
k realizaci prohlídky místa plnění, pokud je v rámci realizovaného
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody nutná.

2. Pokud pověřující zadavatel v souvislosti s realizovaným zadávacím řízením na
uzavřeni rámcové dohody nebo zadáváním veřejné zakázky na základě
uzavřené rámcové dohody poruší zákon, 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 Smlouvy, která má
povinnost součinnost podle tohoto odstavce poskytnout, povinnost nahradit
případně vzniklou škodu.
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Článek 5

Zásady jednání

Strany Smlouvy prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž
se seznámily v souvislosti s realizací zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek
na základě Smlouvy a které nejsou povinny uveřejnit v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona či jiných účinných právních předpisů.

Článek 6

Možnost smluvního zastoupení
' f

Strany Smlouvy se dohodly, že centrální zadavatel se může ve smyslu § 43 zákona
při provádění úkonů souvisejÍcÍch se zadávacími řízeními realizovanými na základě
Smlouvy nechat smluvně zastoupit jinou osobou. Tím není dotčena odpovědrŠost
centrálního zadavatele za dodržení pravidel stanovených zákonem, jakož i za plnění
povinnosti centrálního zadavatele stanovených ve Smlouvě.

Článek 7

Doba trvání Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek 8

Náklady zadávacích řízení a odpovědnost za porušení zákona

Náklady spojené s realizací zadávacích řízení na základě Smlouvy, jakož
i odpovědnost za porušení zákona ve smyslu § 9 odst. 2 věta první zákona, nese
centrální zadavatel. pověřujÍcĹ zadavatel nese náklady souvÍsejÍcÍ se zadáváním
veřejných zakázek na základě rámcových dohod uzavřených dle Smlouvy, jakož
i odpovědnost za porušení zákona ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zákona.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi stranami Smlouvy vzniklé na základě Smlouvy, neupravené
přímo Smlouvou, se řIdí účinnými právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem.
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2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oběma stranami Smlouvy.

3. Zánikem Smlouvy není dotčena odpovědnost stran Smlouvy, ani povinnost
součinnosti dle Článku 4 odst. 2 Smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž
obdrží po jejím podpisu dva stejnopisy centrální zadavatel a jeáen stejnopis
pověřující zadavatel.

5. Smlouva nabývá platnosti, jakož i účinnosti dnem podpisu tou smluvní stranou,
která ji podepíše jako poslední. '

6. Strany Smlouvy se dohodly, že dnem nabytí účinnosti této Smlouvy pozbývá
účinnost smlouva č.j. MV-52701-1/SIK5-2013, (dále jen ,,předchozí smlou('a")
uzavřená ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných
zakázkách"). Tato Smlouva nahrazuje v plném rozsahu předcházející smlouvu,
tedy pozbytím účinnosti předchozí smlouvy není dotčeno čerpání služeb dle
rámcových smluv uzavřených před účinností této Smlouvy.

V Praze dne: V Plzni dne: -B. 02, 2017
21-02- ?Č17

za centrálního zadavatele

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru provozu inform čních
technologií a komunikací
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za pověřujÍcÍho zadavatele

plk. Mgr. Pavel Krákora

ředitel Krajského řŤdít'e|ství policie
P|z

vrchní rada plk. Ing. Be. Petr OVÁČEK
náměst,ek ředitele
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