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Preambule 
 

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto 
zákonem. 
 
 

 
1. článek  Předmět veřejné zakázky 

 
 
1.1  Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace upgrade systému pro řízení VVŠ 
v oblasti ekonomiky a personalistiky SAP R/3 verze 4.6c na verzi SAP ECC 6.0.  
 
 Jedná se o produktivní systém pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (dále 

jen „JAMU“) 
 

V září 2007 byla v rámci přípravy upgrade systému provedena analýza „All-in-One“, která 
je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tento dokument popisuje současné nastavení 
systému na jednotlivých VVŠ a specifikuje postupy pro sjednocení systémů v co nejvyšší 
možné míře. Na základě závěrů této analýzy požadujeme:  
 

- zachování minimálně stávající funkčnosti ve všech modulech, 
- realizace úprav v modulu HR vedoucích k bezchybnosti fungování v prostředí 

VVŠ podle platné legislativy České Republiky, 
- dodavatelem prověřená funkčnost všech transakcí (standardních i 

nestandardních). 
 
 
1.2  Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky 

 
Předmět plnění veřejné zakázky musí nezbytně zahrnovat:  
 

A. Poskytnutí licencí a potřebného programového vybavení pro provoz systému, 
což představuje: 

 
1) Dodávka systému schopného ve standardu pro ČR pracovat v souladu s platnou 

právní úpravou v ČR a v rozsahu funkcionality specifikované touto výzvou a 
zadávací dokumentací. 

2) Zachování stávajících licenčních podmínek bez omezení rozsahu a struktury. 
3) Dodávka medií s instalační sadou SW na CD/DVD. 
4) Dodávka provozní a uživatelské dokumentace k systému na CD/DVD v rozsahu 

umožňujícím správné používání a údržbu systému v podobě on-line systému 
kontextové nápovědy a současně v podobě off-line souborů s možností tisku 
obvyklými nástroji. 

5) Dodávka dokumentace standardní instalace systému. 
6) Dodávka dokumentace veškerých nastavení, které Zhotovitel provede v rámci 

implementačních prací. 
7) Odstraňování vad  v záruční době. 
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8) Dodávka databázové platformy, včetně dokumentace a poskytnutí práv k užití 
databázové platformy Objednatelem. Objednatel požaduje zachování 
v současnosti používaného databázového prostředí. 

9) Součástí výše uvedené dokumentace musí být popis řešení vytvořených 
integračních vazeb na další aplikace. Veškerá výše uvedená dokumentace bude 
předána v českém nebo slovenském jazyce. 

 
 
B. Zhotovení implementačního projektu, což představuje: 

 
1) Návrh obsahu implementačního projektu v souladu s vlastní metodikou 

Zhotovitele pro implementaci systému. 
2) Upřesnění cíle implementačního projektu. 
3) Vymezení postavení řešené oblasti v UIS,  včetně integračních vazeb na okolní 

moduly UIS. 
4) Shrnutí zadávacích parametrů projektu. 
5) Stanovení charakteristik technických a systémových podmínek řešení. 
6) Stanovení způsobu organizace a  řízení projektu. 
7) Zpracování podrobné analýzy podporovaných procesů Objednatele. 
8) Návrh nastavení systému. 
9) Návrh postupů pro konverze dat. 
10) Návrh plánu migrace ze stávajícího systému. 
11) Návrh akceptační procedury včetně podrobných akceptačních testů. 
12) Upřesnění plánu školení uživatelů, harmonogramů postupů a platební kalendář. 

 
 

C. Rozdílové školení uživatelů 
 

1) Rozdílové školení mezi verzí 4.6c a ECC 6.0. Proškoleni budou klíčoví uživatelé 
a metodici. 

2) Dodávka příruček v českém nebo slovenském jazyce, které budou zadavateli 
předány nejpozději ke dni konání školení. 

3) Zhotovení plánů školení rozdělených dle typu uživatele a funkcionality. 
 
 

D. Služby související s upgrade systému 
 

1) Realizace veškerých činností specifikovaných v implementačním projektu. 
2) Popis klíčových kroků implementačního postupu v souladu s metodikou 

implementace. 
 

E. Předmět díla dále tvoří: 
 

1) Zkušební provoz s rutinním využitím systému v provozu Objednatele 
(zkušebním provozem se rozumí plnohodnotný rutinní provoz systému na 
reálných datech Objednatele se zvýšeným dohledem zástupců Objednatele a 
Zhotovitele). 

2) Funkční a integrační testy. 
3) Příprava a realizace ostrého upgrade produktivního systému. 

 
Za zadavatelem požadovaný předmět plnění se pro účely tohoto zadávacího řízení 

rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, tak jak jsou vymezeny v této 
zadávací dokumentaci, jakož i veškeré další dodávky a služby nezbytné pro kvalitní realizaci 
veřejné zakázky.  
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Součástí díla jsou tedy i všechny výrobky a služby, z nich se dílo skládá a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, které je dočasně 
nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání 
předmětu díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením. 

 
 

1.3  Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
 

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost  
musí  být  písemná a musí  být  doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek osobě pověřené výkonem zadavatelských činností dle bodu 1.5.  
 
 
1.4 Poskytování dodatečných informací 
 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené 
ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemných žádostí. Tyto dodatečné  
informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, 
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  

 
 

1.5   Adresa pro vyžádání si dodatečných informací 
 

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nebo zájemci ve stanovené lhůtě 
na adresu:  
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
oddělení výpočetních a informačních služeb 
Beethovenova 2 
662 15 Brno 
kontaktní osoba : Ing. Jan Búřil, tel.: 542 591 122,  Fax: 542 591 140 
e-mail : buril@jamu.cz 
 
 
 

 
2.  článek  Doba, místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění  

 
2.1 Doba plnění veřejné zakázky 

 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

  
 Předpokládaný termín plnění zakázky – zahájení produktivního provozu jednotlivých 
systémů je: 
        1. 1. 2010 
         

Harmonogram plnění zakázky bude upřesněn ve smlouvě na základě nabídky 
dodavatele. 

 
 

mailto:vojtech.gren@upol.cz
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2.2  Místo plnění veřejné zakázky 
  
Místy plnění veřejné zakázky jsou: 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 2 
662 15 Brno, 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Antonínská 1 
601 90 Brno 
(na této adrese je systém provozován) 
 
 Způsob předání předmětu veřejné zakázky a fakturační podmínky budou specifikovány v 
uzavřené smlouvě. 
 

2.3  Omezující podmínky pro dobu realizace veřejné zakázky 
 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího 
řízení a podepsáním příslušných smluv v zákonem stanoveném termínu. Zadavatel si 
z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně posunout předpokládaný termín zahájení či 
ukončení prací. 

 
 

 
3.  článek Kvalifikace dodavatelů  

3.1  Splnění kvalifikace 
 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 
 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění 
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
b) profesních  kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona. 

 
3.2  Prokázání kvalifikace 
 

a) Veškeré doklady musejí být doloženy ve formě požadované zadavatelem, pokud 
ji zadavatel neurčí, pak platí, že doklady musejí být doloženy v originále,  či 
úředně ověřené kopii. 

b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

c) Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel pouze v 
původním jazyce, zadavatel nevyžaduje připojení jejich úředně ověřeného 
překladu do českého jazyka.  
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4.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 
 
 
4. článek   Základní kvalifikační předpoklady 
  

 
Základní kvalifikační předpoklady stanovená v § 53 odst. 1 zákona splňuje ten 

dodavatel, 
a)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost 
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e)  který není v likvidaci,  
f)   který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,  tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
h)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, a  

i)  který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.  



Upgrade systému pro řízení VVŠ v oblasti ekonomiky a personalistiky SAP R/3 verze 4.6c na verzi SAP ECC 6. 

JAMU v Brně 

 

Strana 7 (celkem 30)  

 
 
4.2  Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího 
odstavce 4.1 předložením Čestného prohlášení v souladu s ust. § 62 odst. 2 zákona. 
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel  příslušné základní kvalifikační 
předpoklady splňuje.  

 

 
 
5. článek Profesní kvalifikační předpoklady 

5.1   Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (certifikace SAP). 

  
 

6.1   Obchodní podmínky zadavatele pro návrh smlouvy 

6. článek  Obchodní podmínky 
 

 
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá i obchodní podmínky, které 

vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Obchodní podmínky tvoří přílohu č. 2 této 
zadávací dokumentace. Uchazeči zapracují stanovené obchodní podmínky do návrhu 
smlouvy, nebo je přiloží jako nedílnou součást návrhu smlouvy. V tomto případě budou 
obchodní podmínky podepsány oprávněnou osobou uchazeče (osobou, která je za uchazeče 
oprávněna jednat a podepisovat) a opatřeny razítkem. 

 
Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž zadavatel trvá a jež se 

stanou obsahem smluvního ujednání. Současně však zadavatel předpokládá resp. vyžaduje 
jejich doplnění a upřesnění (např. termíny,  cenové údaje, apod.) a nevylučuje další textová 
doplnění a upřesnění, která však nesmějí svým významem odporovat uvedeným 
podmínkám. Uchazeč může zadavateli nabídnout i výhodnější než minimálně požadované 
podmínky. 

  
 
 
 

 

7. článek  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny,  
zadávací lhůta  a požadavek na poskytnutí jistoty  

 
7.1  Požadavky na zpracování ceny 

Celková nabídková cena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací 
dokumentací bude stanovena a uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH,  
výši DPH,  a cenu celkem včetně DPH a bude stanovena jako nejvýše přípustná a konečná.  
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Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně 
všech nákladů souvisejících.   

 
7.2  Doklady prokazující nabídkovou cenu 

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: 
a) Uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo,  
b) Kalkulací nabídkové ceny  
 

7.3 Sleva z ceny 
 

Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout 
do celkové nabídkové ceny.  
 
7.4 Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty 
 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka 
činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.  

 
Zadavatel nepožaduje složení jistoty. 

 
 
 

 
8. článek   Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

 
 
8.1   Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky  
 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 
 

 
8.2     Dílčí kritéria  
 

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické 
výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria : 

 
1. celková nabídková cena bez DPH  60 % 
2. podrobnost a úplnost navrženého testovacího scénáře  20 % 
3. proces odstranění závad – lhůta pro odstranění  

reklamovaných závad  10 % 
4. výše smluvní pokuty za nedodržení dohodnutého termínu zahájení 

produktivního provozu  10 % 
 

 
8.3    Způsob hodnocení  
 
 
Kritérium č. 1    Celková nabídková cena bez DPH 
 

V tomto kritériu komise vyhodnotí výši celkové nabídkové ceny bez DPH stanovené 
v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší 
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hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru hodnoty nejvhodnější – nejnižší - nabídky (tato obdrží 100 bodů) k hodnocené 
nabídce. 
 
Kritérium č. 2     Podrobnost a úplnost navrženého testovacího scénáře 

 
V tomto kritériu hodnotící komise komplexně posoudí předloženou nabídku včetně 

návrhu testovacího scénáře z hlediska potřeb zadavatele. Hodnotící komise stanoví pořadí 
nabídek a následně získá nabídka 1. v pořadí 100 bodů, 2. v pořadí 75 bodů, 3. v pořadí 60 
bodů, 4. v pořadí 50 bodů, 5. v pořadí 40 bodů, ostatní nabídky v pořadí získají 20 bodů. 
 
Kritérium č. 3  Proces odstranění závad – lhůta pro odstranění  
   reklamovaných závad v hodinách 
 

V tomto subkritériu komise vyhodnotí délku uchazečem zaručené lhůty pro odstranění 
reklamovaných závad v hodinách, která uplyne od nahlášení závady do doby jejího 
odstranění, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka 
získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější – 
nejnižší - nabídky (tato obdrží 100 bodů) k hodnocené nabídce. 
 
Kritérium č. 4 Výše smluvní pokuty v Kč za nedodržení dohodnutého termínu 

zahájení produktivního provozu 
 

V tomto kritériu se bude hodnotit výše smluvní pokuty v Kč za každý den prodlení se 
smluvně stanoveným termínem zahájení produktivního provozu směrem od nejvyšší hodnoty 
k nejnižší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější – nejvyšší - nabídky 
(tato obdrží 100 bodů).  

 

 
 
9. článek   Podání nabídek  

9.1  Lhůta a místo pro podání nabídek  
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 10. 2009 v 14.00  hod. 
Nabídky  je možno podávat  osobně na adresu :  
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
oddělení výpočetních a informačních služeb 
Beethovenova 2 
662 15 Brno 
kontaktní osoba : Ing. Jan Búřil, Dana Moláková 
a to v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Uchazeči mohou podat  nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu : 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
oddělení výpočetních a informačních služeb 
Beethovenova 2 
662 15 Brno 
a to tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty 12.10. 2009 do 14.00 hod. 
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9.2  Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 

 
Otevírání obálek se uskuteční dne 13. 10. 2009 v 10.30 hod. v sídle zadavatele 

Beethovenova 2, 662 15 Brno, v kanceláři Ing. Jana Búřila. 
 
 

 
10. článek     Varianty nabídek   

 
10.1   Varianty nabídek  

 
Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek. 
 

 

 
11. článek   Obsah a forma nabídky  

11.1  Obsah nabídky 
 
Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán 
celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem  
a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této 
zadávací dokumentaci jinak. 

 

11.2    Struktura nabídky 
 

Nabídka bude podána v následující struktuře : 
 Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče. 
 Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož 

vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací 
lhůty.  

 Doklady k prokázání splnění kvalifikace. 
 Technická část, která musí obsahovat technické specifikace, včetně návrhu 

harmonogramu řešení a návrhu testovacích scénářů.  Pokud to považuje uchazeč za 
vhodné, může doplnit nabídku podrobným technickým popisem nabízeného služby 
apod. Z výsledků analýzy uvedené v příloze č. 1 vyplývá, že nejnáročnější modul pro 
úpravy při upgrade systému je modul HR. Proto požadujeme jednoznačné vyjádření 
uchazeče, zda považuje za vhodné provést nejdříve nastavení společné části 
navrženého řešení na vývojovém serveru KC VVŠ a toto nastavení použít při 
vlastním upgrade systémů na jednotlivých VVŠ. Nebo zda preferuje přímé nastavení 
celého modulu HR v rámci upgrade na jednotlivých VVŠ. Zvolená varianta bude 
vyjádřena v kalkulaci nabídkové ceny. 

 Tabulka pro určení časové náročnosti realizace v členění dle přílohy č. 4 
 Seznam SAP poradců, kteří se budou účastnit projektu upgrade. Výměna těchto 

poradců na projektu je možná pouze po vzájemné dohodě. 
 Návrh postupu a doby odezvy vedoucí k odstranění zjištěných závad. 
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 Kalkulace nabídkové ceny, která musí obsahovat:  
 celkovou cenu zakázky bez DPH, DPH a celková cena vč. DPH. 
 cenu za jeden člověkoden bez DPH, DPH a cena vč. DPH.. 
 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

(vypracovaný v souladu se všemi požadavky zadávací dokumentace včetně 
obchodních podmínek) - přílohou bude návrh harmonogramu plnění veřejné zakázky 
a návrh platebního kalendáře. 

 

11.3    Podání nabídky  
 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek 
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je 
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky 
podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.  

 
Nabídka bude podána písemně, v českém nebo slovenském jazyku, a to v jednom 

originálním vyhotovení.  

 
Zadavatel požaduje zpracování nabídky v listinné a elektronické podobě (CD).  
 
Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené heslem: „VEŘEJNÁ 

ZAKÁZKA - JAMU UPGRADE SAP – NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, 
na niž je možné zaslat oznámení  podle § 71 odst. 6 zákona (vyrozumění o tom, že nabídka 
dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek).  

 

11.4 Zabezpečení nabídky uchazeče 
 

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním 
nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak ukončen 
tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.   

 
 
 

 

12. článek  Seznam kvalifikovaných dodavatelů  a systém  
certifikovaných dodavatelů 

12.1   Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů 

 
12.1.1 Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě 

pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění 

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a 
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady 

prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro 
plnění veřejné zakázky.  
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12.1.2 Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze 
seznamu starší než 3 měsíce. 

12.2 Prokazování kvalifikace certifikátem 

12.2.1 Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139, ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty 
pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm 
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 

 
 

 
13. článek  Ostatní podmínky zadávací dokumentace  

 
13.1   Změna podmínek zadávací dokumentace  
 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, 
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem 
zájemcům  o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.  
 

 
13.2  Práva zadavatele 
   

Zadavatel si vyhrazuje právo:  
 ověřit údaje v nabídce, 
 změnit předpokládaný termín realizace,  
 zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy, 
 nevracet podanou nabídku, 
 upřesnit návrh smlouvy uvedený v nabídce v souladu se zadávací dokumentací, 
 upřesnit rozsah plateb v roce 2009, 2010, 
 nehradit uchazečům náklady za účast v zadávacím řízení. 

 

 
 14. článek Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: 

14.1.  Druh veřejné zakázky 
 
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. 
 

14.2. Název veřejné zakázky 
 

Upgrade systému pro řízení VVŠ v oblasti ekonomiky a personalistiky SAP R/3 verze 4.6c na 
verzi SAP ECC 6.0 
 

14.3.  Místo plnění veřejné zakázky 
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Brno, kód NUTS CZ064 
 

14.4.  Doba plnění veřejné zakázky 
 

Zahájení plnění veřejné zakázky:  1.11.2009 

Ukončení plnění veřejné zakázky: 31.3.2009 

 

14.5.  Klasifikace veřejné zakázky 
 
                                                                         CPV                  měrná jednotka             
rozsah 
 
účetní systémy   48444000-2  kus  1 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:                              1 900 000,- Kč 
 
 
 
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: 

 

Příloha č. 1 Analýza řešení na bázi SAP pro VVŠ (v elektronické podobě) 

Příloha č. 2    Obchodní podmínky (v písemné a elektronické podobě)      
Příloha č. 3    Krycí list nabídky  (v písemné a elektronické podobě) 
Příloha č. 4 Tabulka pro určení časové náročnosti realizace (v elektronické podobě) 
Příloha č. 5 Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů (v písemné a elektronické podobě) 
Příloha č. 6    Vzor Prohlášení dodavatele o platnosti nabídky  

(v písemné a elektronické podobě) 
 
V Brně  dne  5. 9. 2009 
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..  22        

OBCHODNÍ  PODMÍNKYOBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž zadavatel trvá a  

jež se stanou obsahem smluvního ujednání. Současně však zadavatel předpokládá 
resp. vyžaduje jejich doplnění a upřesnění (např. termíny,  cenové údaje, apod.) 
a nevylučuje další textová doplnění a upřesnění, která však nesmějí svým významem 
odporovat uvedeným podmínkám. 

  
1. Způsob provádění díla 

1.1 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

1.1.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době.  

1.1.2 Zhotovitel je odpovědný za metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých částí díla. Zhotovitel nese odpovědnost za 
dokumentaci, kterou zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a 
dodání je oprávněn nebo povinen dle zákona či této smlouvy. 

1.1.3 Zhotovitel odpovídá za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodrženy.  

1.1.4 Zhotovitel zajistí pro výkon svých činností spolupráci osoby 
autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované 
osoby požadována zákonem nebo touto smlouvou, nebo je-li 
přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny 
bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

1.1.5 Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací 
s údaji o základních etapách postup prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a 
postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen 
informovat Objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy 
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách smluvního vztahu, 
které z takového zpoždění vyplynou.  

1.1.6 S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích 
odstavců se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit 
dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly zdrženy termíny provádění 
díla.  

 
1.2 Organizace a řízení provádění díla 

1.2.1 Zhotovitel je povinen organizací a řízením provádění díla pověřit 
autorizovanou osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. 
Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet 
odborně způsobilých spolupracovníků. 

1.2.2 Osoba pověřená organizací a řízením provádění díla za Zhotovitele nebude 
po dobu realizace předmětu díla vyměněna, pokud se tak nestane ze 
závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele 
s Objednatelem. Tato osoba bude určena ve smlouvě. Tato osoba bude 
zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány 
Objednatelem, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo 
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Zhotoviteli. Veškeré pokyny Objednatele budou Zhotoviteli předávány 
písemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel je bude archivovat a předá je 
Objednateli při ukončení zkušebního provozu. 

1.2.3 Zhotovitel oznámí Objednateli vždy nejméně 3 dny předem termín provádění 
zkoušek a testů a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na 
veškeré Zhotovitelem prováděné zkoušky a testy jsou zahrnuty v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky a testy jdou k tíží Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží oprávněnost pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky a testy Objednatel.  

1.2.4 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek 
stanovených v zákoně, ČSN či jiných normách a předpisech či ve smlouvě, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, 
pak finančně uhradit.  

1.2.5 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude 
mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných 
pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde jsou vyžadovány 
speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na 
žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o 
odborné způsobilosti pracovníků 

  
1.3 Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla v těchto termínech: (pozn. 

zadavatele - návrh harmonogramu plnění veřejné zakázky v níže uvedeném 
členění pro jednotlivé VVŠ bude tvořit přílohu návrhu smlouvy)  

zahájení provádění díla   nejpozději do dne xx.xx.xxxx včetně; 
zhotovení a předání čistopisu implementačního projektu 

       nejpozději do dne xx.xx.xxxx včetně; 
ukončení funkčních a integračních testů pro akceptaci plnění 
     nejpozději do dne xx.xx.xxxx včetně; 
zahájení zkušebního provozu nejpozději do dne xx.xx.xxxx včetně; 
ukončení zkušebního provozu nejpozději do dne xx.xx.xxxx včetně; 
zahájení produktivního provozu  nejpozději do dne xx.xx.xxxx včetně. 

 
1.4 Harmonogram postupu plnění  

1.4.1  Harmonogram postupu plnění s uvedením klíčových bodů při provádění díla a 
s vyznačením uzlových termínů (s návazností na platební kalendář) bude 
uveden v příloze, která bude nedílnou součástí uzavřené smlouvy. 

1.4.2 Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel k závěru, že skutečný postup 
prací a dodávek neodpovídá harmonogramu postupu plnění Zhotovitele, 
vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram postupu plnění 
Zhotovitele zajišťující dokončení prací a dodávek v dohodnutém termínu. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

1.4.3  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při plnění 
zakázky, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel 
povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou 
si Objednatel výslovně vyžádá. 
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2. Práva a povinnosti Objednatele 
 

2.1. Jméno oprávněného zástupce Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli dle této smlouvy 
sdělí Objednatel Zhotoviteli doporučeným dopisem nejpozději do 10 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy. 

2.2. Objednatel nebo osoba, pověřená výkonem funkce oprávněného zástupce 
Objednatele (dále jen „zástupce objednatele“) budou mít kdykoli přístup k dílu včetně 
všech jeho rozpracovaných částí. Budou-li části díla připravovány na místě jiném než 
je místo plnění, budou mít Objednatel nebo zástupce objednatele kdykoliv přístup k 
těmto částem díla v kterékoliv fázi. 

2.3. Bude-li muset dílo nebo kterákoliv jeho část projít zvláštními zkouškami, testy, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení, předá Zhotovitel Objednateli včas 
informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas Objednatele vyrozumět o místě a čase 
jejich konání. Zástupce objednatele průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování 
postupů stanovených smlouvou, a to včetně záznamů o nich. 

2.4. Zástupce objednatele je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek či testů 
jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům této 
smlouvy. Potvrdí-li se zkouškami její závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. 
V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 
Objednatel. 

2.5. Zástupce objednatele jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony 
spojené s plněním díla v rozsahu stanoveném smlouvou. Za tím účelem bude vydávat 
v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně ústní pokyny a příkazy. Za 
písemné pokyny budou považovány i pokyny zaslané elektronickou formou (emailem). 
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li takovouto osobou vydán 
ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemnou či elektronickou formou potvrzen, 
bude mít platnost písemného pokynu. 

2.6. Zástupce objednatele bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do 
dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními 
smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk, nebo až do doby 
podpisu akceptačních protokolů díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli 
předávány prostřednictvím této osoby. Zástupce objednatele je zmocněn jednat 
jménem Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah jejího zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak. 

2.7. Zástupce objednatele bude dozírat na soulad prováděného díla (jeho technologického 
řešení) se smlouvou, nebude však odpovídat za používání prostředků, metod, technik 
a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na 
starosti. 

2.8. Zástupce objednatele bude přítomen na místě díla tak, aby se sám mohl seznámit s 
postupem a kvalitou a množstvím Zhotovitelem odevzdaného plnění a mohl posoudit, 
zda dílo pokračuje v souladu se smlouvou. Tato osoba bude provádět dozor na místě 
díla, aby kontrolovala úplný průběh provádění díla. 

2.9. Zástupce objednatele bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a 
dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou 
převzaty. Tato osoba bude mít právo, kdykoliv bude podle jejího názoru nezbytné, 
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zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování této 
smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či 
nikoliv. 

2.10. Náklady na kontroly, testy nebo zkoušky ponese Zhotovitel, pokud: 

2.10.1. jsou kontroly, testy a zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě 
nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 

2.10.2. počítá se s nimi v této smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 
zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do ceny díla a přihlédnout k nim ve 
své nabídce; 

2.10.3. se kontrolou, testem nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 
Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se 
smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami. 

2.11. Zástupce objednatele bude provádět kontroly, aby mohl určit data dokončení a 
předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, převezme 
písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

2.12. Zástupce objednatele není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani 
odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných 
dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele 
oprávněna provádět pouze zmocněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

2.13  Odmítnutí díla nebo jeho části v průběhu jeho provádění 

2.13.1 Odmítl-li zástupce objednatele pro rozpory se smlouvou vadnou část díla - ať 
byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných technologií nebo 
postupů nebo poškozením úmyslným nebo nedbalostním nebo jiným 
jednáním, nebo nedostatky na straně Zhotovitele a ať byla nebo měla být 
začleněna do díla či nikoli, je Zhotovitel povinen podat této osobě na vlastní 
náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla, vadnou část díla bez 
zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit řádně podle 
této smlouvy na vlastní náklady. 

2.13.2 Práce a dodávky subdodavatelů poškozené nebo zničené ve výše uvedených 
souvislostech musí být rovněž bez zbytečného prodlení uvedeny do řádného 
stavu na náklady Zhotovitele. 

2.13.3 Zjistí-li zástupce objednatele nebo Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se smlouvou, je Objednatel nebo zástupce objednatele oprávněn 
požadovat u Zhotovitele odstranění vady vzniklé vadným prováděním a 
vyžadovat provádění díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel vadu 
neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené zástupcem objednatele nebo 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

2.14  Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen 
zásahy třetích osob, a že umožní přístup pracovníkům Zhotovitele do prostor, v nichž 
bude plněn předmět smlouvy. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni řídit se interními 
předpisy Objednatele vztahujícími se ke vstupu a pohybu v prostorách Objednatele.  

2.15 Objednatel seznámí Zhotovitele se všemi okolnostmi, které by podstatným způsobem 
mohly ovlivnit způsob provádění prací, resp. se skutečnostmi, které by mohly bránit 
řádnému provádění prací Zhotovitelem. 
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3.  Práva a povinnosti Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel je povinen umožnit výkon činností zástupce objednatele. 

3.2 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost svých pracovníků, svých 
subdodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu 
plnění předmětu smlouvy. 

3.3 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných věcí potřebných pro 
plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení 
o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s maximální 
odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a 
ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit touto smlouvou, 
pokyny Objednatele a zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran. 

3.5 Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k 
tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat plnění předmětu díla 
třetím osobám jako celek. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna 
prostřednictvím jeho subdodavatelů, bude provedena těmi subdodavateli, které 
Zhotovitel uvedl ve smlouvě. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno 
za podstatné porušení této smlouvy o dílo. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části 
systému a jeho prvků, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že zná účel této smlouvy a je si vědom skutečnosti, že na jejím 
včasném a řádném plnění je závislý provoz Objednatele a též jeho plnění vůči třetím 
subjektům. Zhotovitel dále prohlašuje, že jemu dostatečně znám důsledek porušeni 
jeho povinností. 

3.9 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy vycházet ze stávající situace a stavu 
systému Objednatele. 

3.10 Zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zejména dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy a vnitřní předpisy Objednatele, zajistit si vlastní dozor 
nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na 
pracovištích Objednatele, seznámit se s riziky na pracovištích Objednatele, upozornit 
na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví, písemně upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví 
pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá a zavazuje se uhradit případné sankce uložené příslušnými orgány za 
porušení předpisů uvedených v tomto odstavci. 

3.12 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí 
pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele. 

3.13 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze přístroje nebo jiné věci jichž bylo při plnění jeho závazků použito, a že 
se této povinnosti nemůže zprostit. 

3.14 Zhotovitel odstraní na vlastní náklad odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, 
pokud se nedohodne s Objednatelem jinak. 
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3.15 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného nebo elektronicky zaslaného 
(emailem) souhlasu Objednatele provádět jakékoliv změny na zařízeních či věcech, 
které jsou ve vlastnictví Objednatele nebo které jsou v jeho držení, správě, nájmu 
apod. 

 

4. Náhrada škody 
 

4.1 Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 373 a následujících 
obchodního zákoníku. Nároky na náhradu škody budou předkládány poškozenou 
stranou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody. Zhotovitel 
se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu 
zakázky (vadným provedením díla) po dobu 5 let od data úspěšného ukončení 
zkušebního provozu. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen až na případy, které tato smlouva upravuje odlišně, odškodnit 

Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti se ztrátou, škodou na 
jakémkoliv majetku včetně zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku 
provádění nebo dokončování prací a dodávek, při zhotovování díla nebo při 
odstraňování vad a nedodělků. 

 
4.3 Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele v souvislosti s jakýmikoliv 

nároky, řízeními, škodami a náklady, s výjimkou následujících nároků: 

4.3.1  ztráta a poškození majetku v důsledku nedbalosti Objednatele a jeho 
pracovníků. Nastane-li taková skutečnost v důsledku spoluzavinění Zhotovitele 
a Objednatele, stanoví se odpovědnost obou stran poměrně 

4.4 Škody a ztráty nekryté pojištěním 

4.4.1  Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním a tudíž nebudou hrazeny 
pojišťovnou, budou hrazeny z majetku Zhotovitele nebo Objednatele, a to v 
souladu s vymezením a rozdělením odpovědnosti dle podmínek stanovených v 
této smlouvě. 

4.5  Nedodržení pojistných podmínek 

4.5.1  Bude-li Zhotovitel nebo Objednatel postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou uzavřenou v souladu s podmínkami této 
smlouvy, je povinen odškodnit druhou smluvní stranu za jakékoliv ztráty nebo 
nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. Pojištěný je však 
povinen druhou smluvní stranu s pojistnými podmínkami předem prokazatelně 
seznámit. 

4.6  Ochrana díla a majetku objednatele  

4.6.1  Zhotovitel bude chránit dílo, majetek Objednatele a bude odpovídat za škody, 
které mohou vzniknout z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu díla. 

4.6.2 Způsobí-li Zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy škodu na díle nebo na 
jiném majetku Objednatele bude odpovědný za odstranění takové škody na 
vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z 
příslušné pojistky Zhotovitele tím není dotčeno. 

 

5.  Předání díla a jeho částí 

5.1 Předání díla nebo jeho části probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o 
skutečném stavu dokončeného díla nebo jeho části v místě plnění za účasti zástupce 
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objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Vlastnictví, případně 
právo na využívání předmětu plnění nebo jeho části dle této smlouvy, přechází na 
Objednatele jeho předáním. 

5.2 Předání a převzetí implementačního projektu je podmíněno odsouhlasením plnění 
Zhotovitele Objednatelem. 

5.3 Schvalovací proceduru pro převzetí implementačního projektu dohodly smluvní strany 
takto: 

5.3.1 V souladu s metodikou Zhotovitele se v zahajovací etapě provádění díla 
upřesní obsah i forma výstupních dokumentů. Obdobně při zahájení každé 
dílčí etapy se sjednají obsah i forma výstupních dokumentů příslušné etapy. 
Podmínkou ukončení každé dílčí etapy je dosažení cílů dané etapy a schválení 
výstupních dokumentů příslušných dané etapě. Podmínkou schválení 
výstupních dokumentů pro převzetí plnění je schválení všech dílčích etap. 

5.3.2 K předání a převzetí implementačního projektu dojde podpisem „Protokolu o 
předání a převzetí implementačního projektu". Zhotovitel nejpozději 7 dnů 
předem oznámí písemně či elektronickou formou (emailem) zástupci 
objednatele, že implementační projekt je připraven k převzetí. Zhotovitel se 
zástupcem Objednatele dohodnou harmonogram přejímky implementačního 
projektu. Na tomto základě zástupce Objednatele rozhodne o zahájení 
předávacího a přejímacího řízení. Předání implementačního projektu se 
uskuteční v místě plnění. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen při zahájení přejímacího řízení implementačního projektu 
předat zástupci objednatele v šesti vyhotoveních text implementačního 
projektu včetně příloh a veškeré pracovní dokumentace (např. zápisy zjednáni 
řídících orgánů projektu - týmu, řídícího výboru). 

5.4 Funkční testy systému 

5.4.1 V rámci akceptační procedury proběhnou funkční testy jednotlivých komponent 
systému, které ověřují shodu chování systému s uživatelskou dokumentací 
systému a se specifickými požadavky, formulovanými v rámci 
implementačního projektu. Vyskytnou-li se v průběhu testování vady, 
zaznamenají se do protokolu o průběhu testování. Implementační projekt 
rovněž specifikuje jaké vady nebudou považovány za důvod k odmítnutí 
akceptace a za jakých podmínek bude testování opakováno. 

5.4.2 Při výše uvedeném testování se současně prověřuje uživatelská dokumentace, 
ať už je součástí předávaného systému, či je předávána samostatně v 
elektronické podobě.  

5.4.3 Funkční testy systému budou ukončeny po úspěšném ukončení funkčních 
testů podpisem „Protokolu o ukončení funkčních testů systému“. 

5.5 Integrační testy systému 

5.5.1 Po úspěšném dokončení funkčních testů proběhnou v rámci Akceptační 
procedury integrační testy. Integrační testy prověřují správnou součinnost 
jednotlivých komponent systému mezi sebou, případně správnou vazbu na jiné 
provozované systémy, pokud tato vazba je předmětem plnění smlouvy. 

5.5.2 Při výše uvedeném testování se současně prověřuje příslušná dokumentace, 
ať už je součástí předávaného systému, či je předávána samostatně 
v elektronické podobě. 

5.6  Akceptační proceduru pro úspěšné ukončení funkčních a integračních testů dohodly 
smluvní strany takto: 
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5.6.1 Jestliže byly ukončeny funkční i integrační testy a protokoly neobsahují vady, 
které mohu být důvodem k odmítnutí Akceptace a současně byla předána 
úplná dokumentace díla, ukončí se Akceptační procedura Akceptací. 

5.7 Předání a převzetí systému předchází zkušební provoz. Podmínkou zahájení 
zkušebního provozu je úspěšný průběh testovací procedury, při které je systém 
testován jak z hlediska funkčnosti, tak při z pohledu integrace spolupracujících 
aplikací. 

5.8 Testovací proceduru pro zahájení zkušebního provozu dohodly smluvní strany takto: 

5.8.1  Zkušební provoz může být zahájen po Akceptaci díla. Podmínkou zahájení 
zkušebního provozu je, že byla provedena v souladu s implementačním 
projektem konverze dat a byly provedeny ty aktivity, které předepisuje 
Implementační projekt při migraci na nový systém. Splnění těchto podmínek 
stvrdí smluvní strany podpisem „Protokolu o zahájení zkušebního provozu". 

5.9 Další podmínkou pro předání a převzetí systému je úspěšně ukončený zkušební 
provoz systému (zkušebním provozem se rozumí plnohodnotný rutinní provoz 
systému na reálných datech zadavatele se zvýšeným dohledem zástupců obou 
smluvních stran). Za úspěšně ukončený zkušební provoz se považuje stav, kdy: 

5.9.1 proběhla úspěšně jedna měsíční účetní závěrka, 

5.9.2 systém pracuje nejméně deset posledních dnů bez jakýchkoliv vad, 

5.9.3 byla předána veškerá dokumentace specifikovaná touto smlouvou. 

5.10 K předání a převzetí systému dojde podpisem „Protokolu o předání a převzetí 
systému". Zhotovitel nejpozději 14 dnů předem oznámí písemně nebo elektronickou 
formou (emailem) zástupci Objednatele, že systém je připraven k převzetí. Zhotovitel 
se zástupcem objednatele dohodnou harmonogram přejímky systému. Na tomto 
základě zástupce objednatele svolá předávací / přejímací řízení. Předání systému se 
uskuteční v místě plnění. 

5.11 Zhotovitel je povinen při zahájení přejímacího řízení systému předat zástupci 
objednatele minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:  

5.11.1 doklad o poskytnutí užívacích práv Objednateli (licenci) k systému  na  dobu 
životnosti systému, 

5.11.2 doklad o předání medií s instalační sadou SW na CD, 

5.11.3 doklad o předání provozní dokumentace k systému na CD v rozsahu 
umožňujícím správné používání a údržbu systému v podobě on-line systému 
kontextové nápovědy a současně v podobě offline souborů s možností tisku 
nástroji, 

5.11.4 doklad o předání dokumentace standardní instalace systému, 

5.11.5 doklad o předání dokumentace veškerých nastavení a změn oproti standardní 
instalaci systému, které Zhotovitel provedl v rámci implementačních prací, 

5.11.6 doklad o předání databázové platformy, včetně dokumentace a poskytnutí práv 
k užití databázové platformy Objednatelem pro databázové prostředí Oracle 
nebo ekvivalentní. 

5.12  Součástí výše uvedené dokumentace musí být popis řešení vytvořených integračních 
vazeb na další aplikace. Veškeré výše uvedené doklady a  dokumentace budou 
předány v českém jazyce. 

5.13 Objednatel je povinen převzít dílo nebo jeho část pouze v případě, že toto nemá 
žádné vady a nedodělky, bylo řádně testováno a uvedeno do provozu a byly 
odstraněny případné škody vzniklé při zhotovení díla. 
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6. Platební podmínky 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Bude proplácet provedené práce 
na základě faktur - daňových dokladů podle následujících pravidel. 

 
6.2 Platební kalendář (pozn. zadavatele – návrh platebního kalendáře bude přílohou 

návrhu smlouvy). 
 

6.3 Při úspěšném ukončení zkušebního provozu budou uvolněny pozastávky – 10 % 
z ceny  projektu upgrade, 10 % z ceny produktu (licence) a 10 %  ceny služeb. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí 
systému“. 

 
6.4 Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. V pochybnostech se 
má za to, že faktura byla Objednateli doručena třetího dne po jejím doporučeném 
odeslání, den odeslání v to nepočítaje. Veškeré doklady prokazující oprávněnost 
fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli vždy ve třech vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.  

 
6.5 Každý z daňových dokladů (faktur) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 

dokladu podle příslušných předpisů, minimálně však tyto náležitosti: 
 Číslo smlouvy 
 Číslo faktury 
 Den vystavení a den splatnosti faktury 
 Název, sídlo, IČ Objednatele a IČ Zhotovitele, DIČ Zhotovitele 
 Označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
 Označení díla 
 Identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném …. 
 Celkovou cenu díla, od které budou odečteny veškeré fakturované částky 

s uvedením čísla faktur uplatněných ke dni vystavení dané faktury 
 Razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

 
6.6  Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či 

neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti fakturované částky 
a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury. 

 
6.7 Po úplném a úspěšném dokončení zkušebního provozu bez vad a nedodělků 

budou na základě „Protokolu o předání a převzetí systému“ doplaceny pozastávky. 
Splatnost pozastávek činí 30 kalendářních dnů a běží od data obdržení „Protokolu o 
předání a převzetí systému“ Objednatelem.  

 
6.8  Zhotovitel se zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Objednatelem použije 

pouze a výlučně na zhotovení díla. Pokud byla objednatelem Zhotoviteli příslušná 
platba řádně uhrazena a přesto Zhotovitel subdodavateli příslušnou platbu řádně 
neuhradil, bude takovéto jednání Zhotovitele posuzováno jako podstatné porušení 
této smlouvy.  

 
6.9  Žádnou Objednatelem podle smlouvy uhrazenou platbu, ani částečné nebo úplné 

užívání díla Objednatelem před datem potvrzení úspěšného ukončení zkušebního 
provozu nelze vykládat jako přijetí práce, dodávek nebo výrobků, které nejsou 
v souladu s požadavky této smlouvy. 
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6.10 Datem úspěšného ukončení zkušebního provozu bez vad zprostí Objednatel 
Zhotovitele všech povinností, které pro něho vyplývají z této smlouvy 
s výjimkou povinností, vyplývajících z: 

 požadavků písemně nebo elektronickou formou (emailem) podaných před 
datem úspěšného ukončení zkušebního provozu bez vad a k tomuto datu 
nevyřešených; 

 požadavků, které vzniknou v souladu s ustanoveními této smlouvy o 
poskytnutí záruk z odpovědnosti za vady plnění; 

  požadavků, které budou podány do pěti let po datu úspěšného ukončení 
zkušebního provozu bez vad nebo v jiném termínu stanoveném v místě 
díla platným právním předpisem, které plynou ze Zhotovitelovy 
odpovědnosti za škody vzniklé z jím prováděné zakázky a které se týkají 
vad nebo nedostatků díla, za něž nese Zhotovitel prokazatelně 
odpovědnost.  

  
7. Odpovědnost za vady 

7.1 Dílo nebo kterákoliv z jeho částí má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti 
stanovené smlouvou, dále vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. 

7.2 Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu „Protokolu o předání a převzetí 
systému" Objednatelem a Zhotovitelem. V této době odpovídá Zhotovitel za to, že 
každá z částí díla má a po celou dobu výše uvedené záruční doby bude mít vlastnosti 
stanovené smlouvou, dále vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani 
na závady způsobené násilně a vyšší mocí.  

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 
vady zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností Zhotovitele. 

7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
obdobné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil 
a Objednatel na jejich použiti trvá. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo 
jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

7.5 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně či elektronickou formou 
(emailem) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude 
popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. 

7.6 Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně v dále uvedených lhůtách 
takto: 

Zahájení odstraňování vady    nejpozději do 24 hodin od 
nahlášení 

Zprovoznění (alespoň náhradním řešením)  nejpozději do xx hodin od 
nahlášení 

(pozn. zadavatele – lhůta pro odstranění reklamované vady představuje 
dílčí hodnotící kritérium). 

7.7 Neodstraní-li Zhotovitel ve výše uvedené lhůtě reklamované vady, může Objednatel 
odstranit vady třetí osobou a svoji pohledávku ve výši nákladů vynaložených na jejich 
odstranění uplatnit vůči Zhotoviteli V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, jež 
nebrání řádnému užívání, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 
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8.  Smluvní pokuty 

8.1 V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání a převzetí systému 
uvedeném ve smlouvě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši …….... Kč za každý i započatý den prodlení (pozn. zadavatele - výše smluvní 
pokuty představuje dílčí hodnotící kritérium). 

8.2 V případě prodlení Zhotovitele s termínem zahájení zkušebního provozu 
systému uvedeném ve smlouvě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.3 V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání implementačního projektu 
uvedeném ve smlouvě je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.4 V případě prodlení Zhotovitele s termínem ukončení funkčního a integračního 
testování systému uvedeném ve smlouvě je Objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.5 V případě prodlení Objednatele s termínem úhrady faktur je Zhotovitel oprávněn 
účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

8.6 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování oprávněně 
reklamované vady ve lhůtě uvedené v článku 7. těchto obchodních podmínek je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

8.7 Oprávněná smluvní strana je oprávněna požadovat i náhradu škody způsobené 
porušením povinností smluvní strany povinné, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

8.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od 
smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
 nepředložení bankovních záruk Zhotovitele v souladu s ustanovením 

článku 10. této smlouvy, 
 zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle z důvodů 

ležících na straně Zhotovitele, 
 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 

dnů, nebo s plněním dohodnutých termínů dle harmonogramu delším než 
15 dnů z důvodu ležících na straně Zhotovitele; 

 provádění prací Zhotovitelem v rozporu se  smlouvou; 

9.3 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán 
stupeň rozpracovanosti a současně předá Objednateli všechny související 
dokumenty. Po vyhotovení tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání 
smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek 
této smlouvy a v souladu s ustanovením článku 8. těchto obchodních podmínek. 

9.4 Doručením odstoupení od smlouvy začne běžet záruční lhůta u provedených částí 
díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených částí díla. 
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10.  Ochrana informací 

10.1 Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o 
rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však 
pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je 
seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje 
svůj souhlas. 

10.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dodržovat veškerá 
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

11. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví 
 

 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím 
dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádáni veškerých práv a nároků 
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vůči Objednateli 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených 
práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv 
v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i 
nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele 
udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto 
dokumentu zpracovaných. Odměna za nakládání s autorskými právy je zahrnuta 
v ceně díla. Pokud Zhotovitel při plnění této smlouvy užije výsledek činnosti 
třetího subjektu, chráněný jako výsledek duševní tvořivé činnosti a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede 
na své náklady vypořádání majetkových důsledků. 
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Příloha č. 3 

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 
pro veřejnou zakázku 

  

Upgrade systému pro řízení VVŠ v oblasti ekonomiky a personalistiky 
SAP R/3 verze 4.6c na verzi SAP ECC 6.0. 

  
  

 
UCHAZEČ 

(obchodní firma nebo název) 
 

   

 
Sídlo  

(u fyzické osoby místo podnikání) 
(celá adresa včetně PSČ) 

 

   
   
   
   
   
   

 
Právní forma 

 

   

 
Identifikační číslo 

 

   

 
Daňové identifikační číslo 

 

   

Rodné číslo (jen v případě, že 
uchazeč je fyzická osoba) 

   

 
Celková nabídková cena bez DPH 

 

   

 
Výše smluvní pokuty v Kč za 

nedodržení dohodnutého termínu 
zahájení produktivního provozu 

 

   

 
Lhůta pro odstranění reklamovaných 

závad v hodinách 
 

   

 
 
 
V ……………. dne ………… 
 
 
 
 
        ………………………………. 
     
                   Razítko a podpis uchazeče 



Upgrade systému pro řízení VVŠ v oblasti ekonomiky a personalistiky SAP R/3 verze 4.6c na verzi SAP ECC 6. 

JAMU v Brně 

 

Strana 27 (celkem 30)  

 
Příloha č. 4 Tabulka pro určení časové náročnosti realizace 
 

 
Upgrade JAMU 

 

ID Fáze Doba 
trvání 

(pracovní 
dny) 

Počet 
člověkodnů 

(řešitelé 
dodavatele) 

Očekávaná 
spoluúčast 
zadavatele 

(počet 
člověkodnů) 

1 Příprava technického upgrade    

2 Příprava testovacího prostředí  (VTx)    

21 Příprava hardware    
22 Solution Manager    
23 Vývojový systém    

231 Homogenní kopie stávajícího produktivního systému na nový HW    
232 Upgrade databáze    
233 Upgrade SAP 4.6c na ECC 6.0    
 Upgrade Prepare fáze    
 HR Testovací upgrade    
 Posouzení změn    
 Posouzení změn pracovníky VVŠ    
 Upgrade process    
 ABAP korekce    
 HR ABAP korekce    
 Banking for 6.0     
 Modulové korekce, příprava transportů    
 Solution Manager SLM – dokončení, SAP router    
3 Upgrade produktivního systému  na VQX    
31 Homogenní kopie stávajícího produktivního systému na nový HW 

(VQx) 
   

32 UPGRADE DATABÁZE    
33 UPGRADE PREPARE FÁZE    
34 UPGRADE PROCESS    
35 HR UPGRADE VQX    
36 TRANSPORTY Z TESTOVACÍHO PROSTŘEDÍ 

DO VQX 
   

37 MODULOVÉ DELTA WORSHOPY    
371 FI    
372 CO/PS    
373 AM    
374 SD    
375 MM    
376 HR    
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ID Fáze Doba 
trvání 

(pracovní 
dny) 

Počet 
člověkodnů 

(řešitelé 
dodavatele) 

Očekávaná 
spoluúčast 
zadavatele 

(počet 
člověkodnů) 

38 MODULOVÉ A INTEGRAČNÍ TESTY     
381 FI    
382 CO/PS    
383 AM    
384 SD    
385 MM    
386 HR    
39 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, VYTVOŘENÍ 

DOKUMENTACE 
   

3A PŘÍPRAVA STARTU PRODUKTIVNÍHO 
PROVOZU 

   

4 UPGRADE PRODUKTIVNÍHO SYSTÉMU (VPX)    
41 HOMOGENNÍ KOPIE STÁVAJÍCÍHO 

PRODUKTIVNÍHO SYSTÉMU NA NOVÝ HW 
(VPX) 

   

42 UPGRADE DATABÁZE    
43 UPGRADE PREPARE FÁZE    
44 UPGRADE SAMOTNÝ PROCES    
45 HR UPGRADE VPX    
46 TRANSPORTY Z VTX DO VPX (SCHVÁLENÉ VE 

VQX) 
   

47 START OSTRÉHO PROVOZU    
5 Podpora produktivního provozu    
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Příloha č. 5 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..…  (obchodní 

firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006. Sb, o veřejných 
zakázek, a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:  

 
a) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 

spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu  

 
b) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 

jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle zvláštních právních 
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu  

 
Upozornění pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

 
c) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil skutkovou 

podstatu jednání nekalé soutěže formou  podplácení podle zvláštního právního předpisu; 
 

d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,; 

 
e) dodavatel není v likvidaci; 
 
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky  
 
g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

 
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
 
i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v 

posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů  

 
V……………………., dne …………………….. 

       ____________________________ 
           Razítko a podpis oprávněné  
                osoby uchazeče  
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Příloha č. 6 

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
 

o platnosti nabídky ve smyslu § 68 odst. 2  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že naše nabídka na veřejnou zakázku  
 
 

Upgrade systému pro řízení VVŠ v oblasti ekonomiky a personalistiky 
SAP R/3 verze 4.6c na verzi SAP ECC 6.0. 

 
 

 
 
je platná po celou dobu běhu zadávací lhůty a že po celou tuto dobu jsme naší nabídkou 
vázáni. 
 

 
 
 
 
V……………………., dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ____________________________ 

     Razítko a podpis oprávněné  
              osoby uchazeče  
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