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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veře jné zakázky „NDA, zadávací řízení 
na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“ 
 
 
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 17. 5. 2013, týkající se zadávacích 
podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a 
implementaci a vývoj SW. 
 
Dotaz č. 1 
Jak již Zadavatel uvedl, jeho cílem je, aby mohl dílo (tedy IS NDA) užívat řádně a v souladu 
s účelem Smlouvy a projektu NDA (jak je definován v Smlouvě) a aby užíváním software 
třetích stran (v rámci užívání díla) nedošlo k porušení práv těchto osob jako nositelů 
autorských práv k software třetích stran. Z tohoto důvodu je potřebné, aby Zadavatel znal 
licenční ujednání k takovému software v rozsahu, v němž se týká užívání IS NDA.  
 
Aby se zadavatel měl možnost s licenčními ujednáními seznámit před uzavřením smlouvy 
s vybraným uchazečem, požaduje, aby omezení v nakládání se software třetích stran (ve 
smyslu odst. 10.4.1 návrhu smlouvy) bylo výslovnou součástí návrhu smlouvy. Zadavatel 
přitom nestanovil, zda mají dodavatelé dodat úplné znění licenčních podmínek 
k Standardnímu software třetích osob, nebo prostý popis výjimek a omezení. Zadavatel tedy 
umožňuje dodavatelům, aby v rámci nabídky předložili popis výjimek a omezení (oproti 
licenčním podmínkám dle návrhu smlouvy).  
 
Jazyková verze nabídky vyplývá z kapitoly 6.1.10 zadávací dokumentace. Je přitom na 
dodavateli, zda tento soupis výjimek a omezení provede sám, nebo omezení uvede uvedením 
úplného znění licenčních podmínek k software třetích stran, který je součástí IS NDA.  
 
Bez ohledu na postup zvolený dodavatelem (tj. předložení popisu výjimek a omezení nebo 
uvedení úplného znění licenčních podmínek) bude článek 10 a příloha č. 4 návrhu smlouvy 
představovat kompletní licenční ujednání ve vztahu k software třetích stran.  
 
Zadavatel opakuje, že závazným obsahem nabídky (a návrhu smlouvy o dílo), je pouze 
vymezení omezení v nakládání se software třetích stran, které omezuje zadavatele v nakládání 
s IS NDA jako celkem, jak vyplývá z ustanovení odst. 10.4.1. návrhu smlouvy.  
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Pokud smluvní dokumentace třetích stran obsahuje další ujednání, z nichž však nevyplývá 
omezení v nakládání s dílem jako celkem, zadavatel nepožaduje, aby taková ujednání byla ve 
smlouvě přímo obsažena, připouští například, aby byla dodána v elektronické podobě, 
případně odkazem na internetové stránky, kde je celý obsah takové smluvní dokumentace 
přístupný (a to i v jiném jazyce). Taková ujednání zadavatel nepovažuje za součást nabídky 
ani doklady či přílohy, na které se nabídka odvolává ve smyslu bodu 6.4.2 zadávací 
dokumentace, a jejich nedodání nepředstavuje porušení zadávacích podmínek.  
 

V souvislosti s uživatelskou a další dokumentací k software třetích stran Zadavatel 
uvádí, že není- li výslovně v konkrétních případech vyžadována, není povinnou součástí 
nabídky, její dodání je však součástí veřejné zakázky, a to zejména ve smyslu odst. 9.1 – 9.6 
návrhu smlouvy. Zadavatel předpokládá, že veškerá dokumentace k Dílu bude dodána 
v českém či slovenském jazyce. Veškeré výjimky podléhají písemné dohodě stran ve smyslu 
odst. 9.5 návrhu smlouvy. Při stanovení nabídkové ceny však musí dodavatelé vycházet 
z podmínek vyplývajících z existujícího znění návrhu smlouvy.  

 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
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