Dotazy a odpovědi – Digitalizace dat (ke smlouvám)
SoD_část datové úložiště
Dotaz:
Bod 2.4 Je nutné uvádět servisní organizaci jako subdodavatele služeb, resp. jakým
způsobem má být ve smlouvě zahrnuto provádění záručního a pozáručního servisu? Je
nutné specifikovat (výrobce, výhradní obchodní zastoupení) jako subdodavatele
vzhledem k tomuto ustanovení? (Dodavatel, který není výrobcem, by musel vždy mít
subdodavatele (výrobce, výhradního zástupce apod.)
Text smlouvy:
Protože dodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení kvalifikaci k celému předmětu
zadávacího řízení, není oprávněn při plnění veřejné zakázky použít jiné subdodavatele, než
které uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, tj………………………. Použití
jiného subdodavatele je možné je po předchozím písemném souhlasu objednatele a jen
v případech, kdy nelze použít ze závažných důvodů subdodavatele uvedené v nabídce podané
v rámci zadávacího řízení. Poukazem na subdodavatele se zhotovitel nemůže zprostit
odpovědnosti za řádné a včasné provedení tohoto díla.
Odpověď:
Dodavatel bude mít povinnost oznámit objednateli subdodavatele, kteří budou zajišťovat
záruční a pozáruční servis, a to jednak již v zadávacím řízení a pak průběžně v době platnosti
smlouvy. To se však netýká výrobců zařízení v případě, že nezajišťují i servis.
SoD_část digitalizace
Dotaz:
Bod 2.4 Je nutné uvádět servisní organizaci jako subdodavatele služeb, resp. jakým
způsobem má být ve smlouvě zahrnuto provádění záručního a pozáručního servisu? Je
nutné specifikovat (výrobce, výhradní obchodní zastoupení) jako subdodavatele
vzhledem k tomuto ustanovení? (Dodavatel, který není výrobcem, by musel vždy mít
subdodavatele (výrobce, výhradního zástupce apod.)
Text smlouvy
Protože dodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení kvalifikaci k celému předmětu
zadávacího řízení, není oprávněn při plnění veřejné zakázky použít jiné subdodavatele, než
které uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, tj………………………. Použití jiného
subdodavatele je možné je po předchozím písemném souhlasu objednatele a jen v případech,
kdy nelze použít ze závažných důvodů subdodavatele uvedené v nabídce podané v rámci
zadávacího řízení. Poukazem na subdodavatele se zhotovitel nemůže zprostit odpovědnosti za
řádné a včasné provedení tohoto díla.
Odpověď:
Podle ustanovení smlouvy 9.3. je třeba aby zhotovitel zajistil záruční a pozáruční servis.
Nezajistí-li tento servis sám, může jej zajistit subdodavatelem, avšak objednatel si vyhrazuje
právo předchozího souhlasu s firmou zajišťující tento servis.

Dotaz:
Bod 10.2 Jakým způsobem bude stanovena délka zkušebního provozu? Formulace
maximálně 3 měsíce nám připadá dosti nejasná.
Odpověď:
Délka zkušebního provozu bude 3 měsíce.
Smlouva o servisní podpoře část digitalizace
Dotaz:
Bod 2.6 Prosíme o vysvětlení tohoto článku. Myslíme si, že článek je v rozporu s bodem
6.2. Chápeme správně, že si SÚKL může vybrat i jiné dodavatele na provádění servisu,
než dodavatele?
Text smlouvy:
Dodavatel se zavazuje při své činnosti spolupracovat s jakýmikoliv experty nebo jinými
odborníky, které si určí objednatel.
Odpověď:
Ve smlouvě je to myšleno tak, že pokud má objednatel nějakého partnera (experta), tak
dodavatel s ním musí spolupracovat. Je to tedy právo objednatele.
Dotaz:
Bod 2.7 Myslíme si, že se jedná o článek převzatý z jiné smlouvy. Není nám jasné, proč
by měl mít uchazeč uzavřenou pojistku speciálně na oblast poradenství. V našem
případě máme uzavřenu smlouvu na obecnou odpovědnost a pojistnou smlouvu na
profesní odpovědnost, což je v širším rámci více než jen poradenství. Budou naše
pojistné smlouvy takto dostačovat?
Text smlouvy:
Dodavatel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škodu vztahující se na poradenství na minimální částku 2.000.000,- Kč a tuto
pojistnou smlouvu udržovat účinnou nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této
smlouvy.
Odpověď:
Děkujeme za upozornění, o poradenství se skutečně nejedná.
Dotaz:
Bod 2.10 Prosíme o upřesnění tohoto bodu. Jakým potřebám?
Text smlouvy:
Plánované práce musí být přizpůsobeny potřebám objednatele
Odpověď:
Potřebami objednatele se zde rozumějí úkoly, které objednatel plní a musí je zabezpečovat
jako organizační složka státu.
Dotaz:
Bod 2.13 Jakým způsobem má být prokazováno? Dá se předpokládat, že neobvyklé
náhradní díly nemusejí být uvedeny v ceníku.
Bod 2.13 Kdo bude koho žádat? (Dodavatel může použít materiál jiné technologie
(značky) jen pokud bude ve stejné kvalitě a jen pokud o to Objednatel požádá.)

Text smlouvy:
Dodavatel je povinen na vyzvání objednatele prokázat cenu používaných náhradních dílů a
spotřebního materiálu. Dodavatel může použít materiál jiné technologie (značky) jen pokud
bude ve stejné kvalitě a jen pokud o to Objednatel požádá.
Odpověď:
Toto ustanovení znamená, že zhotovitel nesmí použít jiné, než dohodnuté materiály a
technologie. V případě, že by přesto chtěl tyto použít, musí to být objednatelem schváleno.
V případech, kdy nebude cena v ceníku, měl být stranami předem dohodnut postup pro její
učení. Jinak platí obecná ustanovení obchodního zákona.
Dotaz:
Bod 8.1 Prosíme o upřesnění výše smluvní pokuty – rozpor v čísle a textu
Text smlouvy:
Účastníci se dohodli, že pokud dodavatel poruší některou z povinností stanovených mu v této
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli na částku ve
výši 100.000,- Kč, slovy deset_tisíc korun českých, za každé jednotlivé porušení.
Odpověď:
Text bude ve vlastní smlouvě opraven na smluvní pokutu slovy „jednostotisíc“.
Dotaz:
Bod 8.5 Je nutné uvádět jako subdodavatele, který je de facto výrobcem resp.
výhradním dovozcem popř. obchodním zastoupením výrobce? (Který je de facto
dovozcem do ČR popř. distributorem)
Text smlouvy:
Pokud dodavatel bude provádět dílo podle této smlouvy prostřednictvím jiných subjektů, než
byli subdodavatelé uvedení v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení, bez písemného
souhlasu objednatele, uhradí za každý takový případ objednateli smluvní pokutu ve výši
200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých).
Odpověď:
Objednatel si vyhrazuje právo znát subdodavatele, kteří se budou na díle podílet
prostřednictvím dodavatele. To se ale netýká výrobců, ani dovozců či obchodních zástupců,
nejsou-li subdodavateli dodavatele.
Smlouva o servisní podpoře část datové úložiště
Dotaz:
Bod. 2.2 Prosíme o upřesnění termínu „dobrá víra“ uvedený pojem nám není jasný.
Odpověď:
Pojem „dobrá víra“ v této smlouvě znamená záruku pro objednatele, že předmět smlouvy,
bude zajišťován zhotovitelem svědomitě a s plnou mírou odpovědnosti.
Dotaz:
Bod 2.9 Jak si může při fix time 4 hod. vyžádat dodavatel předem písemně souhlas a
čekat, zda mu to objednatel umožní a dá mu písemný souhlas? Sankce je vzhledem
k formulacím nepřiměřeně vysoká. Bylo by možné tento bod lépe formulovat v návrhu
smlouvy?

Text smlouvy:
Dodavatel je povinen provádět veškeré servisní práce podle této smlouvy výhradně
prostřednictvím vlastních zaměstnanců a subdodavatelů uvedených v nabídce dodavatele
podané v zadávacím řízení vyhlášeným objednatelem č VZ…………. V případě nemožnosti
použití takového subdodavatele z objektivních důvodů je dodavatel povinen vyžádat si předem
písemně souhlas objednatele s nahrazením takového subdodavatele. Objednatel není povinen
souhlas udělit případě, kdy se nebude jednat o objektivní důvody nemožnosti použití
subdodavatele.
Odpověď:
Předpokladem plnění této smlouvy je, že dodavatel bude moci zajistit servis za podmínek
stanovených v této smlouvě. Formulace textu smlouvy je v zásadě možná, změna smyslu však
nikoli.
Dotaz:
Bod 2.10 Prosíme o upřesnění tohoto bodu. Jakým potřebám?
Text smlouvy:
Plánované práce musí být přizpůsobeny potřebám objednatele.
Odpověď:
Jedná se o zajišťování součinnosti mezi objednatelem a dodavatelem, jehož účelem je
možnost objednatele plnit své úkoly organizační složky státu s minimálním ovlivněním a
omezením své činnosti ze strany dodavatele.
Dotaz:
Bod 2.13 Jakým způsobem má být prokazováno?
Text smlouvy:
Dodavatel je povinen na vyzvání objednatele prokázat cenu používaných náhradních dílů a
spotřebního materiálu. Dodavatel může použít materiál jiné technologie (značky) jen pokud
bude ve stejné kvalitě a jen pokud o to Objednatel požádá.
Odpověď:
Dodavatel tuto cenu například prokáže kupní smlouvou mezi ním a prodávajícím, od kterého
tyto věci nabyl.
Dotaz:
Bod 4.3 Veškeré náhradní díly hradí objednatel i v záruční době ve skutečné výši a to
bezprostředně po provedení zásahu?
Text smlouvy:
Objednatel uhradí dodavateli náklady na použitý spotřební materiál a za dodané náhradní
díly, ve skutečné výši.
Odpověď:
Pro tyto úhrady platí režim fakturace a její splatnosti sjednaný v této smlouvě.
Dotaz:
Bod 4.5 Má tento bod nějaký vztah k bodu 4.3? Chápeme správně, že základní cena
servisu se hradí jednou za rok vždy k 15. lednu?
Text smlouvy:

Ceny budou objednatelem uhrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem. Tyto faktury
jsou daňovými doklady. Servisní služby dle čl. 4.2 budou fakturovány ročně, vždy k 15.dni
aktuálního 12-ti měsíčního období.
Odpověď:
Tento bod 4.5. nemá vztah k bodu k bodu 4.3., ale 4.2. Ano, servisní úhrada je takto paušální.
Nemusí však být k 15. lednu, ale fakturace závisí na datu vzniku smluvního vztahu.

Dotaz:
Bod. 8.1 Prosíme o upřesnění výše smluvní pokuty – rozpor v čísle a textu
Text smlouvy:
Smluvní strany se dohodly, že pokud dodavatel poruší některou z povinností stanovených mu
v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli na
částku ve výši 100.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
Odpověď:
I zde se jedná o omyl a smluvní pokuta bude znít na částku „jednostotisíc Kč“
Zde uvedené odpovědi se týkají též dotazů shodného textu všech čtyř smluv uvedených
v tomto řízení o veřejné zakázce.

