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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veře jné zakázky „NDA, zadávací říze ní 
na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“ 
 
 
Zasíláme Vám tímto odpověď na Vaši žádost ze dne 10. 6. 2013, týkající se veřejné zakázky 
„NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“: 

Dotaz č. 1 
Ano. Zadavatel však upozorňuje, že ustanovení odst. 16.4 návrhu smlouvy nevylučuje 

použití ustanovení odst. 16.2 a 16.3 návrhu smlouvy. Souběh smluvních pokut je pak nutné 
řešit též v souladu s ustanoveními odst. 16.5 a 16.6 návrhu smlouvy. Ustanovení odst. 16.4 
návrhu smlouvy odráží zásadní význam prvních dvou Etap pro zadavatele v souvislosti s 
celým projektem NDA. 

Dotaz č. 2 
a) Je nutné rozlišovat dvě různé povinnosti dodavatele. Projeví- li se během záruční doby vady 

Díla (jak je definováno v návrhu smlouvy), za které odpovídá dodavatel ve smyslu čl. 11 
návrhu smlouvy, je dodavatel povinen je v souladu s čl. 11 odstranit na svůj náklad. Dle 
výslovného ustanovení odst. 11.8 návrhu smlouvy v daném případě nejde o poskytování 
Služeb ICT (tedy nejde o plnění, zahrnuté do garantovaného provozu).  
Pokud se projeví závady HW, na které se nevztahuje záruka dle čl. 11 návrhu; smlouvy, 
pak dodavatel v rámci garantovaného provozu (tj. bude- li uzavřena smlouva o poskytování 
služeb garantovaného provozu) poskytne zadavatelem placené služby (dle dotazu 
dodavatele „odborný personál“) související s odstraněním závady (např. nahrazením 
vadného HW za nový apod.). Minimální rozsah těchto služeb, uvedený v příloze č. 1 
Zadávací dokumentace, tj. úpravy IS NDA: 10 člověkodní/měsíc, technická podpora: 22 
člověkodní/měsíc v souladu s přílohou č. 1 Zadávací dokumentace, je přitom určen pro 
účely stanovení nabídkové ceny garantovaného provozu. 

b) Půjde- li o vadu, za kterou ve smyslu čl. 11 návrhu smlouvy odpovídá dodavatel, pak 
dodavatel vadu odstraní v rámci záruk (tj. nikoliv v rámci služeb garantovaného provozu) a 
toto odstranění půjde k jeho tíži. Půjde- li o jinou situaci, např. závady po záruční době 
nebo závady, za které dodavatel ve smyslu čl. 11 návrhu smlouvy neodpovídá, a zadavatel 
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bude mít zájem o jejich odstranění, bude se jednat o službu zahrnutou do garantovaného 
provozu, tj. obnova vadného HW a jeho dodání nepůjde k tíži dodavatele.  

c) Odpovědnost dodavatele za vady Díla, jak je definováno v návrhu smlouvy, vyplývá z 
ustanovení čl. 11 a trvá pouze po dobu záruční doby. Dojde- li k závadě na magnetickém 
nebo optickém úložišti v době garantovaného provozu, bude z hlediska odpovědnosti 
dodavatele rozhodné, zda taková závada představuje porušení záruk během záruční doby 
(tj. zda se jedná o vadu Díla ve smyslu čl. 11 návrhu smlouvy o dílo, za kterou dodavatel 
odpovídá) – v takovém případě je dodavatel povinen vadu odstranit na svůj náklad v rámci 
záruk, nebo závada nepředstavuje porušení záruk dle návrhu smlouvy o dílo – pak může 
dodavatel poskytnout služby související s odstraněním závady jako plnění v rámci 
garantovaného provozu, ale k pořízení případného náhradní HW apod. dojde na náklady 
zadavatele.  

d) Opět bude záležet na tom, zda v daném případě bude konkrétní závada představovat vadu 
Díla, za kterou je dodavatel odpovědný dle čl. 11 návrhu smlouvy o dílo. Pokud ano, bude 
dodavatel povinen takovou vadu odstranit v rámci záruk. Pokud nikoliv, poskytuje 
dodavatel služby související s odstraněním vad v rámci garantovaného provozu, ale za 
samotné odstranění neodpovídá.  
Vady Díla ve smyslu čl. 11 návrhu smlouvy bude zadavatel řešit s dodavatelem. Obecně 
má zadavatel za to, že dodavatel bude odpovídat za plnění poskytnuté prostřednictvím 
subdodavatelů, jako by plnil sám. Zadavatel však nevylučuje i jiný režim, zejména po 
uplynutí záruční doby dle čl. 11 návrhu smlouvy. Takový režim však musí být v souladu se 
zadávacími podmínkami, zejména s návrhem smlouvy.  
Situaci lze shrnout takto:  
- vyskytne- li se během záruční doby dle návrhu smlouvy o dílo vada Díla, za kterou 

odpovídá dodavatel, je dodavatel povinen ji odstranit v rámci záruk na svůj náklad  
- vyskytne- li se po záruční době dle návrhu smlouvy o dílo vada Díla, nebo vyskytne- li se 

během záruční doby vada, za kterou dodavatel neodpovídá, odstranění takové vady 
bude spočívat v poskytnutí služeb v rámci garantovaného provozu (bude- li sjednán), 
přičemž náklady související s tímto odstraněním ponese zadavatel; totéž platí v případě 
jiných požadavků zadavatele (např. na rozšíření IS NDA apod.) – v tomto případě tedy 
ze strany dodavatele nikdy nejde o odstraňování vady ve smyslu záručního plnění, ale o 
poskytnutí služby, která je součástí garantovaného provozu 

- ve smyslu čl. 8 přílohy č. 3 návrhu smlouvy o dílo bude dodavatel též odpovědný za 
vady plnění poskytnutého na základě smlouvy o poskytování Služeb ICT (bude- li 
uzavřena) – v tomto případě jde však o odpovědnost za vadné poskytnutí Služeb ICT (tj. 
nikoliv za vady Díla, které jsou kryty pouze zárukami dle návrhu smlouvy o dílo).  
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 
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