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Zadávací dokumentace (dále též jako „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Oracle včetně zajištění podpory v délce
1 roku od dodání licence.
Další požadavky zadavatele na licence:
- Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené.
- Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi.
Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 1 ZD – Specifikace licencí
Oracle a v obchodních podmínkách uvedených v bodě 4 této ZD.
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří
jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Dodávka programového vybavení
Podpora programového vybavení

číslo
72268000-1
72261000-2

3. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Obchodní a platební podmínky
4.1. Zadavatel v bodě 4.6 této ZD stanovuje obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné
zakázky. Podmínky jsou stanoveny jako minimální a dodavatelé mohou nabídnout
zadavateli obchodní podmínky pro něj výhodnější. Dodavatelé zároveň nemohou zavázat
zadavatele k plnění jiných povinností než těch, které jsou uvedeny v rámci podmínek
poskytování licencí a technické podpory Software Update License & Support obchodní
společnosti Oracle (aktuální znění podmínek poskytování technické podpory je k
dispozici na adrese http://www.oracle.com/contracts/) včetně Všeobecných obchodních
podmínek společnosti Oracle v rámci (Oracle Master Agreement - OMA; aktuální znění
je k dispozici na adrese https://www.oracle.com/corporate/contracts/contractdocuments/master-agreement.html). Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy,
do kterého dodavatel zapracuje zadavatelem stanovené obchodní a platební podmínky.
Návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadavatelem
stanovenými obchodními či platebními podmínkami nebo které by znevýhodňovalo
zadavatele. Smlouva bude obsahovat základní náležitosti platného dvoustranného
právního úkonu tak, aby její jednotlivá ustanovení byla určitá, srozumitelná, nebyla ve
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vzájemném rozporu ani v rozporu s právními předpisy, neobcházela jejich účel, a dále
aby byla v souladu s touto zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele.
4.2. V případě, že účastník neuvede v návrhu smlouvy kteroukoliv zadavatelem
stanovenou obchodní nebo platební podmínku, může být účastník ze zadávacího
řízení vyloučen.
4.3. V případě nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek mají dodavatelé
možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek formou
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona.
4.4. Zadavatel nepřipouští po dobu účinnosti smlouvy její podstatnou změnu. Za podstatnou
změnu se považuje taková změna, která by za použití v původním zadávacím řízení
umožnila účast jiných dodavatelů nebo mohla ovlivnit výběr dodavatele, nebo by měnila
ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění.
4.5. Zadavatel nepřipouští po dobu účinnosti smlouvy zvýšení cen plnění.
4.6. Návrh smlouvy bude kromě podstatných náležitostí obsahovat následující náležitosti a
smluvní ustanovení:
4.6.1. Dodavatel v návaznosti na body 4.6.9 a 4.6.10 ZD v záhlaví pod identifikačními
údaji uvede svůj bankovní účet. Je-li dodavatel plátcem DPH, uvede bankovní
účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
(dále jen „zákon o DPH“).
4.6.2. Dodavatel se zavazuje, že zajistí nahlášení a zaevidování licencí včetně aktivace
a udržování roční podpory pro tyto licence pro zadavatele u společnosti Oracle.
4.6.3. Dodavatel se zavazuje pro zadavatele zajistit licence dle bodu 1. přílohy č. 1 –
Specifikace licencí Oracle, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
4.6.4. Dodavatel se zavazuje zajistit zadavateli na základě výzvy zadavatele, zaslané
e-mailem …………. (dodavatel v návrhu smlouvy určí e-mail, kam mají být
výzvy zasílány) do 30. 11. 2019 další licence uvedené v příloze č. 1 – Specifikace
licencí Oracle (bod 2.). Zadavatel bude tyto licence odebírat dle svých
aktuálních potřeb bez povinnosti odebrat celkový počet uvedený v příloze č. 1 Specifikace licencí Oracle (bodu 2.). Přesný počet a další podmínky budou
specifikovány ve výzvě k dalšímu plnění. U každé výzvy potvrdí dodavatel její
příjem nejpozději do jednoho pracovního dne od jejího přijetí na e-mail, ze
kterého byla zadavatelem učiněna.
4.6.5. Pověřenými osobami jsou:
za zadavatele:
…………., tel. č.: …………., e-mail: ………….
(zadavatel určí před podpisem smlouvy, dodavatel za tímto účelem ponechá
v návrhu smlouvy určený prostor, lze určit více pověřených osob),
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za dodavatele:
…………., tel. č.: …………., e-mail: ………….
(dodavatel určí v návrhu smlouvy, lze určit více pověřených osob).
V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních
údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu do 5 pracovních dnů
po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany.
4.6.6. Cenu plnění uhradí zadavatel na základě daňového dokladu vystaveného
dodavatelem nejdříve v den nahlášení a zaevidování licencí pro zadavatele u
autorizovaného prodejce společnosti Oracle pro území České republiky.
Potvrzení o nahlášení a zaevidování licencí u autorizovaného prodejce
společnosti Oracle pro území České republiky bude přílohou daňového dokladu.
4.6.7. V případě prodlení zadavatele s uhrazením daňového dokladu je dodavatel
oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
4.6.8. Doklady k úhradě (faktury) budou zasílány dodavatelem elektronicky jako
příloha e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud
nebude možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, bude možné zasílat je
ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě.
Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna
až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty
budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským
standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě
elektronicky, zašle jej dodavatel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
4.6.9. Doklady k úhradě budou obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku
a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví smlouvy
(blíže bod 4.6.1 ZD) nebo který byl později aktualizován dodavatelem (dále jen
„určený účet“). Daňové doklady budou nadto obsahovat náležitosti stanovené
v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je
také číslo smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract
References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli
External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci
smlouvy vystavovány. (Zadavatel určí číslo smlouvy před podpisem smlouvy,
dodavatel za tímto účelem ponechá v návrhu smlouvy prostor v záhlaví vlevo
nahoře. Čísla objednávek budou součástí výzev; srov. bod 4.6.4 ZD.) Pokud
doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat
chybné údaje, je zadavatel oprávněn jej vrátit dodavateli, a to až do lhůty
splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného
dokladu.
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4.6.10. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený
pracovník dodavatele povinen na základě výzvy zadavatele sdělit na e-mailovou
adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet
uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě
nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení
dodavatele podle předchozí věty.
4.6.11. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení zadavateli. Povinnost zaplatit
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu
dodavatele.
4.6.12. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly,
že je zadavatel oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za
dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce
dodavatele za zadavatelem, ať splatné či nesplatné.
4.6.13. Dodavatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i jiné osoby, které se
budou podílet na plnění dle této smlouvy dodavatelem, zachovají mlčenlivost
o všech skutečnostech, se kterými se po dobu plnění smlouvy seznámí a které
nejsou veřejně dostupné. Uvádění poskytnutí služeb dle smlouvy jako referenční
zakázky tímto není dotčeno, vyjma případu, že by zadavatel od smlouvy
odstoupil. Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení smlouvy.
4.6.14. Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti zadavatele uveřejnit na svém „profilu
zadavatele“ tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši
skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Profilem zadavatele je
elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatele, jako veřejný zadavatel
dle zákona, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám
způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž
zadavatelovým profilem zadavatele v době uzavření této smlouvy je
https://ezak.cnb.cz/.
4.6.15. Povinnost uveřejňování je zadavateli uložena § 219 zákona a uveřejňování bude
prováděno dle zákona a příslušného prováděcího předpisu k zákonu.
4.6.16. Závazkový vztah, založený smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.6.17. Případný spor, který vznikne ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude
rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
4.6.18. Smlouva bude sepsána v českém jazyce.
4.6.19. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se ke smlouvě bude
probíhat v českém nebo anglickém jazyce, nebude-li smluvními stranami
v konkrétním případě dohodnuto jinak. Zadavatel je oprávněn vyžádat si překlad
konkrétní komunikace mezi smluvními stranami do českého jazyka.
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4.6.20. Smlouvu bude možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4.6.21. Smlouva bude vyhotovena v potřebném počtu stejnopisů tak, aby nejméně dva
obdržel zadavatel.
4.6.22. Zadavatel ve smlouvě, resp. návrhu smlouvy předloženém dodavatelem,
dovoluje nahradit zkratky smluvních stran „zadavatel“ a „dodavatel“ za jiné
vhodné zkratky (např. „objednatel“ a „poskytovatel“).

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1. Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že vyplní veškerá žlutě podbarvená
pole v příloze č. 1 ZD – Specifikace licencí Oracle.
5.2. Pokud účastník některé ze žlutě podbarvených polí v příloze č. 1 ZD – Specifikace
licencí Oracle nevyplní (nebo nevyplní žádné), může být účastník ze zadávacího
řízení vyloučen.
5.3. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH na dvě desetinná místa.
5.4. Vyplněnou přílohu č. 1 ZD – Specifikace licencí Oracle připojí dodavatel ke svému
návrhu smlouvy jako přílohu. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele
spojené s plněním této veřejné zakázky.

6. Posouzení a hodnocení nabídek
6.1. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených
v této ZD až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze
nabídku vybraného dodavatele.
6.2. Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, kdy hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší nabídková
cena.
6.3. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH a splňující technické požadavky
zadavatele.
6.4. V případě, že celková nabídková cena u každého z účastníků, jejichž nabídky budou
hodnoceny, překročí částku 3 000 000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel právo
zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

7. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
7.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:
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a) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z evidence Rejstříku trestů
[k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona]. V případě, že je
dodavatel právnickou osobou, dodavatel předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak
pro dodavatele – právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této
právnické osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak dodavatel
předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro
každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí být předložen výpis z evidence
Rejstříku trestů této právnické osoby a vedoucího pobočky závodu. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, předkládá se výpis z evidence
Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního
orgánu této právnické osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak
se předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň
pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu právnické osoby a výpis z evidence Rejstříku
trestů vedoucího pobočky závodu,
b) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení
příslušného finančního úřadu [k prokázání základní způsobilosti dle
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou spotřební daně],
c) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. d) zákona],
d) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
dodavatel zapsán v obchodním rejstříku [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. e) zákona],
e) písemného čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden
v příloze č. 2 ZD – Čestné prohlášení účastníka,
f) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) písemného
čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 2 ZD – Čestné prohlášení účastníka.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů uvedených v písm. a) až f)
tohoto bodu předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít
přílohu č. 2 ZD - Čestné prohlášení účastníka. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby
v nabídkách předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály těchto
dokladů. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude
požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci /písm.
a) až f)/, a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
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Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
7.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
[k prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona].
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených dokladů předložením
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 2 ZD - Čestné
prohlášení účastníka. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení
pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení
pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby v nabídkách
předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály těchto dokladů.
V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude
požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci /písm.
a)/, a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
7.3. Stáří dokladů o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.4. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V souladu s § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem
do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
7.5. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
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7.6. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat určitou část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto bodu je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.
7.7. Jednotné evropské osvědčení
Dodavatel je také oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů k prokázání své kvalifikace
předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.
Zadavatel upozorňuje, že pokud účastník využije možnosti prokázat svou kvalifikaci
prostřednictvím předložení jednotného evropského osvědčení, zadavatel bude před
uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení požadovaných dokladů
o kvalifikaci, a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy, neboť jednotné evropské osvědčení slouží pouze jako předběžný doklad
prokazující splnění kvalifikace.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.

7.8. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky
8.1. Nabídka bude doručena v českém jazyce.
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8.2. Nabídka dodavatele musí obsahovat:
8.2.1. Identifikační údaje dodavatele:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby (bylo-li
přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo osoby,
bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,
c) osobu/osoby oprávněnou/é jednat za dodavatele,
d) kontaktní osobu (jméno a příjmení, telefon, e-mail),
e) telefon,
f) e-mail,
g) identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenou a zpřístupněnou).
8.2.2. Návrh smlouvy zpracovaný v souladu s bodem 4 této ZD, jehož přílohu
bude tvořit příloha č. 1 ZD – Specifikace licencí Oracle s doplněnými
cenami plnění v souladu s bodem 5 této ZD.
8.2.3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD,
popř. vyplněné čestné prohlášení účastníka, které tvoří přílohu č. 2 ZD,
popř. jednotné evropské osvědčení.
8.2.4. Doklady podle bodu 9.3 a 9.4 této ZD.
8.2.5. V případě, že dodavatel bude prostřednictvím poddodavatele prokazovat část
kvalifikace, je dodavatel povinen rovněž předložit doklady dle bodu 7.6 této
ZD.
Nabídka bude řazena ve výše uvedeném pořadí a čestná prohlášení budou podepsána osobou
oprávněnou jednat za dodavatele. V případě podpisu dokumentu zástupcem na základě plné
moci bude tato skutečnost v dokumentu výslovně uvedena a v nabídce bude přiložen
originál, ověřená kopie či prostá kopie této plné moci.

9. Ostatní
9.1. Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při veškerých jednáních
bude probíhat pouze v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
9.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci partnerské sítě Oracle (Oracle
PartnerNetwork) měl ke dni podání nabídky zajištěno partnerství na stupni (Partner
Membership Level) Diamond, Platinum nebo Gold, případně byl samotnou obchodní
společností Oracle Corporation nebo osobou ovládanou Oracle Corporation ve smyslu
§ 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
9.3. Požadavek uvedený v předchozím odstavci prokáže dodavatel předložením printscreenu
webové stránky na adrese: https://solutions.oracle.com/scwar/scr/Partners/index.html,
kde bude vyhledán a uveden s příslušným stupněm partnerství, nebo předložením
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, z něhož bude zřejmé, že je samotnou obchodní společností Oracle
Corporation nebo osobou ovládanou Oracle Corporation ve smyslu § 74 zákona
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č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Účastník uvedené předloží ve své
nabídce.
Zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona, pokud zákon nebo
zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
nahrazen čestným prohlášením.
Zadavatel upozorňuje, že při nesplnění této podmínky může být účastník
ze zadávacího řízení vyloučen.
9.4. Dodavatel předloží potvrzení vydané obchodní společností Oracle Corporation nebo
osobou ovládanou Oracle Corporation ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů, že dodavatel má s takovou osobou uzavřenou platnou Smlouvu
o distribuci programů pro plné využití, nebo předloží výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, z něhož bude
zřejmé, že je samotnou obchodní společností Oracle Corporation nebo osobou
ovládanou Oracle Corporation ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů. Účastník uvedené předloží ve své nabídce.
Bude-li potvrzení sepsáno v jiném než českém nebo anglickém jazyce, předloží zároveň
s ním i jeho překlad do českého jazyka.
Zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo
zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad
ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být nahrazen čestným prohlášením.
Zadavatel upozorňuje, že při nesplnění této podmínky může být účastník
ze zadávacího řízení vyloučen.
9.5. V souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona zjistí zadavatel u vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.
9.6. Nelze-li údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 zákona zjistit, vyzve
zadavatel před uzavřením smlouvy vybraného dodavatele, který je právnickou
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osobou, v souladu s ust. § 122 odst. 5 zákona, k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady v souladu s ustanovením § 122 odst. 7
zákona.
9.7. Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
datové schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej), nebo elektronického nástroje
E-ZAK (https://ezak.cnb.cz ).

10. Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídky
10.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. srpna 2019 ve 13:00 hodin. Podáním
nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na webové adrese:
https://ezak.cnb.cz/. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK
(uživatelská příručka) jsou dostupné na webové adrese: https://ezak.cnb.cz/.
10.2. Zadavatel sděluje, že otevřením nabídek v elektronické podobě se rozumí
zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá
zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti.

11. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Přílohy ZD:
Příloha č. 1 ZD – Specifikace licencí Oracle
Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení účastníka (vzor)
V Praze dne 15. července 2019
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

v.z. Ing. Ivan Bačina
náměstek ředitele
sekce informatiky
podepsáno elektronicky

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky
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