Příloha č. 3c dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody
Návrh rámcové dohody
Část 3 - běžné kancelářské programy
I. SMLUVNÍ STRANY
1.

Objednatel
Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
zastoupená:
Ing. Dušanem Navrátilem, ředitelem
se sídlem:
Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00
IČO:
05800226
DIČ:
CZ05800226
plátce DPH:
NE
bankovní spojení (číslo účtu):
Česká národní banka, č. ú.: 3031881/0710
telefon:
+420 541 110 777
e-mail:
posta@nukib.cz
kontaktní osoba:
Inka Zezulová
tel.:
+420 541 110 530, 702 157 716
e-mail:
i.zezulova@nukib.cz
(dále jen „Objednatel“)

a
2.

Dodavatel
"[Jméno dodavatele - bude doplněno před uzavřením RD]"
zastoupená:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
se sídlem:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
IČO:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
DIČ:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
plátce DPH:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
zapsána v "[Bude doplněno před uzavřením RD]" (např. v obchodním rejstříku) vedeném
"[Bude
doplněno
před
uzavřením
RD]"
(např.
Krajským
soudem
v
"[Bude doplněno před uzavřením RD]" ) pod sp. zn. "[Bude doplněno před uzavřením RD]"
bankovní spojení (číslo účtu):
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
telefon:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
e-mail:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
kontaktní osoba:
"[Bude doplněno před uzavřením RD]"
telefon: "[Bude doplněno před uzavřením RD]"
e-mail: "[Bude doplněno před uzavřením RD]"
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „Smluvní strany“)
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uzavřeli v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“) tuto rámcovou dohodu na služby - IT vzdělávání zaměstnanců NÚKIB (dále jen
„Rámcová dohoda“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
3.

Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s názvem IT vzdělávání
zaměstnanců NÚKIB, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: (bude doplněno před
uzavřením smlouvy), sp. zn. zadavatele: NUKIBVZ2018015 (dále jen „Zadávací řízení“).
Jednotlivá ujednání Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
Zadávacího řízení a nabídkou Dodavatele podanou do Zadávacího řízení.

4.

Účelem Rámcové dohody je realizace odborných kurzů týkajících se běžných kancelářských
programů s cílem proškolit zaměstnance Objednatele, a to v souladu se všemi podmínkami
sjednanými Rámcovou dohodou.

5.

Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost provádět
služby, ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě
Rámcové dohody (společně dále jen „Veřejné zakázky“) podle svých aktuálních potřeb
a s ohledem na své rozpočtové možnosti.

6.

Objednatel bude zadávat Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Veřejné zakázky budou zadávány postupem bez obnovení soutěže na základě objednávek
postupem podle článku VI. Rámcové dohody.

III. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY
7.

Předmětem Rámcové dohody je vymezení rámcových podmínek plnění Veřejných zakázek
a úprava postupu Objednatele při zadávání Veřejných zakázek, jimiž bude zabezpečováno
naplňování účelu Rámcové dohody.

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
8.

Předmětem plnění Veřejných zakázek je realizace odborných kurzů týkajících se běžných
kancelářských programů s cílem proškolit zaměstnance Objednatele. Konkrétní odborné kurzy a
jejich počty budou uvedeny v jednotlivých objednávkách Objednatele. Kurzy budou probíhat
formou výuky v místech zabezpečených Dodavatelem. Objednatel požaduje minimálně 6
vyučovacích hodin za den, přičemž jednou vyučovací hodinou se rozumí 60 minut výuky a dále
po maximálně 4 vyučovacích hodinách přestávku. Součástí realizace kurzů bude dodání
výukových a podpůrných materiálů. Požadavek na zakončení kurzu je vydání příslušného
certifikátu (pokud k uvedenému kurzu certifikát existuje). Pokud ke kurzu certifikát neexistuje,
obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

9.

Přesná specifikace Předmětu plnění je uvedena v příloze Rámcové dohody (Příloha č. 1 Rámcové
dohody), která tvoří nedílnou součást Rámcové dohody (dále jen „Specifikace Předmětu
plnění“).

10.

Předmět plnění bude sloužit k následujícímu účelu: proškolit a prohloubit dosavadní zkušenosti
zaměstnanců Objednatele.
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V. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
11.

Předmětem rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek
na realizaci odborných kurzů týkajících se běžných kancelářských programů s cílem proškolit
zaměstnance Objednatele.

12.

Objednatel se zavazuje přijímat Předmět plnění vymezený v Rámcové dohodě a platit Dodavateli
sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Dodavatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH.

13.

Dodavatel se zavazuje v rámci realizace odborných kurzů v období uvedeném v čl. X této
smlouvy zajistit řádnou a kvalitní výuku těchto kurzů, viz Specifikace Předmětu plnění.

14.

Jednotlivé kurzy se budou objednávat individuálně na základě potřeby Objednatele
a dostupných termínů Dodavatele a budou odsouhlaseny smluvními stranami elektronickou
cestou formou požadavku zaslaného Objednatelem a potvrzeného Dodavatelem.

15.

Dodavatel je povinen plnit povinnosti z Rámcové dohody na svůj náklad a nebezpečí řádně
a včas.
VI. OBJEDNÁVKY

16.

Rámcová dohoda stanoví podmínky, za nichž budou probíhat dodávky Předmětu plnění,
a upravuje vztahy v této souvislosti vznikající.

17.

Dodávky Předmětu plnění budou probíhat na základě písemných objednávek Objednatele
v českém jazyce, jejichž obsahem bude vymezení požadovaného plnění (dále jen „Objednávka“
nebo „Objednávky“). Obsahem Objednávky bude zejména:
17.1. číselné označení Objednávky;
17.2. označení Objednatele a Dodavatele;
17.3. vymezení požadovaných kurzů a jejich množství – počet účastníků;
17.4. vymezení místa konání kurzů;
17.5. vymezení termínu plnění;
17.6. cena kurzů.

18.

Písemné potvrzení přijetí Objednávky ze strany Dodavatele, které je možné učinit
i elektronickými prostředky, bude považováno z hlediska realizace veřejné zakázky za přijetí
návrhu na uzavření smlouvy.

19.

Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky nebo ji odmítnout do 3 po sobě jdoucích
pracovních dní od jejího doručení. Požadavky na každý jednotlivý kurz budou ze strany
Dodavatele respektovány a nebudou upravovány druhově, objemově ani finančně, nedojde-li
v tomto směru k výslovné dohodě mezi oběma smluvními stranami.

20.

Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli Předmět plnění stanovený Objednatelem
v Objednávce, případně vyplývající z Rámcové dohody, za podmínek stanovených v Objednávce
a sjednaných v Rámcové dohodě.

21.

Objednávky budou činěny písemně v elektronické podobě e-mailem nebo jinak písemně na
kontaktní údaje Dodavatele uvedené v článku I. Rámcové dohody.
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VII. CENA
22.

Celková cena Předmětu plnění poskytnutého Dodavatelem Objednateli na základě této Rámcové
dohody, resp. jednotlivých objednávek, nesmí přesáhnout celkovou částku 650.000,- Kč bez
DPH (slovy: šestsetpadesáttisíckorunčeských bez daně z přidané hodnoty). Počet objednávek
učiněných na základě Rámcové dohody však není omezen.

23.

Cena za jednotlivé kurzy Předmětu plnění podle Rámcové dohody je uvedena v příloze Rámcové
dohody (Příloha č. 2 Rámcové dohody), (dále jen „Jednotkové ceny“). Tyto ceny jsou stanovené
jako maximálně přípustné.

24.

Cena za Předmět plnění skutečně proběhnuvší dle Rámcové dohody a Objednávky, tj. cena za
jednotlivé kurzy, bude stanovena na základě Jednotkových cen a skutečně uskutečněných kurzů
Předmětu plnění.

25.

Jednotkové ceny jsou stanoveny jako pevné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné s výjimkami
sjednanými v Rámcové dohodě.

26.

Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady Dodavatele spojené se splněním jeho povinností
vyplývajících z Rámcové dohody a Objednávky. Objednatel není povinen hradit v souvislosti
s Rámcovou dohodou a Objednávkou žádné jiné finanční částky, než Jednotkovou cenu a
případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Dodavatele na
případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných sankcí a právo na náhradu škody
nebo nemajetkové újmy způsobené Objednatelem.

27.

Jednotková cena nezahrnuje náklady na ubytování, stravu či cestovné účastníka kurzu.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
28.

Je-li Dodavatel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Rámcové
dohody DPH, je Objednatel povinen Dodavateli takovou DPH uhradit vedle ceny. Dodavatel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Rámcové dohody a Objednávek stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

29.

Dodavatel vyúčtuje Objednateli cenu a případnou DPH fakturou (dále jen „Faktura“).

30.

Cena za předmět plnění bude Objednatelem hrazena měsíčně v české měně, a to na základě
Faktury vystavené Dodavatelem a doručené Objednateli. Fakturu vystaví Dodavatel bez
zbytečného odkladu na konci každého fakturačního období, za které se považuje kalendářní
měsíc, nejpozději však do 14 dnů. Každá Faktura bude obsahovat jméno účastníka, název kurzu
a termín uskutečnění příslušného kurzu.

31.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, v případě, že Dodavatel není
plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené
§ 435 Občanského zákoníku.

32.

Splatnost řádně vystavené Faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli.

33.

Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 32, je Objednatel
oprávněn uhradit cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

34.

Objednatel má právo Fakturu Dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k
prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu faktuře některá z náležitostí především pak kalkulace ceny předmětu plnění. Nová lhůta
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splatnosti v délce čtrnáct (14) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené
Faktury Objednateli.
35.
36.

Dodavatel je povinen Fakturu zaslat elektronicky na e-mail Objednatele: i.zezulova@nukib.cz,
případně do datové schránky objednatele: zzfnkp3.
Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou Faktury se rozumí odeslání částky z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

37.

Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Dodavatel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Dodavatele.

38.

Objednatel neposkytuje Dodavateli žádné zálohy.
IX. MÍSTO PLNĚNÍ

39.

Kurzy realizované na základě této Rámcové dohody se konají v místě zajištěném Dodavatelem.
X. DOBA PLNĚNÍ

40.

Veřejné zakázky budou realizovány na základě Rámcové dohody ode dne účinnosti této dohody
do 31. 12. 2019.

41.

Jednotlivé kurzy se budou konat dle údaje v konkrétní Objednávce v souladu s časovým rozpisem
odsouhlaseným smluvními stranami dle čl. V., odst. 14 této Rámcové dohody.

42.

Dodavatel se zavazuje provést každý jednotlivý kurz v termínu uvedeném v Objednávce.
V případě, že se kurz v tomto termínu neuskuteční, bude náhradní termín stanoven na základě
písemné dohody Objednatele a Dodavatele. V případě, že kurz neproběhne ani v takto
sjednaném náhradním termínu, bude Objednávka stornována.

43.

Zruší-li Objednatel svou účast na kurzu ve lhůtě kratší než 10 dnů před stanoveným termínem
konání jednotlivého kurzu, je Dodavatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 5% z ceny
bez DPH tohoto kurzu. Dodavatel není oprávněn účtovat storno poplatek v případech, kdy ke
zrušení účasti na kurzu došlo v důsledku mimořádně závažných okolností na straně Objednatele
či jeho konkrétního zaměstnance.
XI. VADY PLNĚNÍ

44.

Předmět plnění musí odpovídat sjednané kvalitě a sjednaným požadavkům uvedeným v této
Rámcové dohodě a musí být prostý všech faktických a právních vad.

45.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Rámcové dohody nebo při převzetí
Předmětu plnění.

46.

Dodavatel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely
od Dodavatele.
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XII. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
47.

Má-li Předmět plnění vadu a odpovídá-li Dodavatel za tuto vadu Předmětu plnění, má
Objednatel práva z vadného plnění.

48.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady u Dodavatele jakýmkoliv způsobem. Dodavatel je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel
uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

49.

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Dodavateli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas
uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Dodavateli nejblíže následující pracovní den,
nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den.

50.

Má-li Předmět plnění vady, za které Dodavatel odpovídá, má Objednatel právo:
50.1. na zajištění nového Předmětu plnění bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela
zřejmě nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od Objednávky, nebo
50.2. na zajištění chybějící části Předmětu plnění, nebo
50.3. na přiměřenou slevu z ceny, nebo
50.4. odstoupit od Objednávky.

51.

Objednatel sdělí Dodavateli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po
reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele.

52.

Nesdělí-li Objednatel Dodavateli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej
k tomu Dodavatel vyzval, musí Dodavatel odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo
dodáním nového Předmětu plnění nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit
nepřiměřené náklady.

53.

Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Dodavateli.
XIII. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

54.

Poruší-li Dodavatel povinnost zajistit Předmět plnění Objednateli ve sjednané nebo stanovené
době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH Předmětu
plnění, s jehož dodáním je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení. Prodlení s plněním
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Dodavatelem
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Dodavatele.

55.

Poruší-li Dodavatel povinnost odstranit ve sjednané nebo stanovené lhůtě vady Předmětu
plnění, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH Předmětu
plnění, u něhož je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad, a to za každý den prodlení. Prodlení
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava ze
strany Dodavatele. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného
plnění Dodavatele.

56.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

57.

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Dodavatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

58.

Splatnost smluvních pokut podle Rámcové dohody bude 15 dnů od doručení písemné výzvy
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

Dokumentace zadávacího řízení RD NUKIBVZ2018015 – příloha č. 3c

Stránka 6 z 12

59.

Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Dodavateli
zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

60.

Dodavatel odpovídá za veškerou způsobenou škodu a to porušením právního předpisu,
porušením ustanovení Rámcové dohody, opomenutím nebo neodborným či nekvalitním
prováděním smluvní činnosti v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení občanského
zákoníku.

XIV. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY
61.

Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody do
31. 12. 2019.

62.

Uplynutím doby sjednané v předchozím odstavci Rámcové dohody Rámcová dohoda zaniká.

63.

Zánikem Rámcové dohody nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran z Objednávek
učiněných na základě Rámcové dohody do zániku Rámcové dohody.

XV. ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY
64.

Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy
pro odstoupení od smlouvy nebo sjednaných Rámcovou dohodou.

65.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména:

66.

65.1.

bude-li Dodavatel opakovaně v prodlení s dodáním Předmětu plnění Objednateli nebo

65.2.

nebude-li mít Předmět plnění opakovaně vlastnosti sjednané Rámcovou dohodou nebo
stanovené Objednávkou nebo

65.3.

nebude-li Předmět plnění opakovaně splňovat podmínky stanovené právními předpisy
platnými a účinnými ke dni zajištění Předmětu plnění Objednateli nebo

65.4.

bude-li Předmět plnění poskytován opakovaně nekvalitně, ačkoli byl na tuto skutečnost
Dodavatel bezvýsledně písemně upozorněn nebo

65.5.

ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Dodavatele uvedené v Rámcové dohodě
nebo ocitne-li se Dodavatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

Smluvní strany se dohodly, že považují porušení výše uvedená v odst. 65 za podstatné porušení
Rámcové dohody.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
67.

Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Dodavatel dále prohlašuje, že vůči němu není
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek
Dodavatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

68.

Dodavatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky
Objednatele podle Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu
bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Rámcovou dohodou a Objednávkami.

69.

Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
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70.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Objednávek
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

71.

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

72.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Rámcové dohody odpovídají
aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření Rámcové dohody jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

73.

Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Rámcové dohody, jež nastanou v době po uzavření
Rámcové dohody, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
Smluvní straně.

74.

V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Rámcové dohodě
ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVII.
XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
75.

Tvoří-li Dodavatele více osob, platí následující:
75.1. všechny osoby tvořící Dodavatele jsou z Rámcové dohody zavázány společně a nerozdílně;
75.2. jednání kterékoli z osob tvořících Dodavatele je přičítáno Dodavateli bez ohledu na vnitřní
vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Dodavatele;
75.3. za Dodavatele může jednat kterákoli z osob tvořících Dodavatele.

76.

Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z Rámcové dohody nebo Objednávky
a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
Dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Dodavatel povinen učinit veškeré nezbytné
kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně
náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

77.

Dodavatel je povinen zajistit Předmět plnění lektory, jejichž osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci bylo doloženo v nabídce dodavatele.

78.

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

79.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Objednávek v souladu s povinnostmi
Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se
zveřejněním Rámcové dohody a Objednávek, včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně
uhrazené ceny na základě Rámcové dohody a Objednávek a dalších údajů na profilu zadavatele
Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
registru smluv“). Dodavatel prohlašuje, že obsah Rámcové dohody a Objednávek není
obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Rámcovou dohodu a Objednávky
bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými
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právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat
Objednatel.
80.

Dodavatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.

81.

Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající
z Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Rámcovou dohodou.

82.

Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou na
jakoukoliv pohledávku Objednatele za Dodavatelem.

83.

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Dodavatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti
s Rámcovou dohodou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku
Dodavatele za Objednatelem.

84.

Poruší-li Dodavatel v souvislosti s Rámcovou dohodou nebo Objednávkou jakoukoli svoji
povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti
k náhradě se Dodavatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá
z osobních poměrů Dodavatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Dodavatel s plněním povinnosti
v prodlení, ani překážka, kterou byl Dodavatel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě
nezprostí.

85.

Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany,
e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
86.

Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Rámcové dohody a Objednávek se řídí
českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Rámcová dohoda
nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží.

87.

Všechny spory vznikající z Rámcové dohody, Objednávek a v souvislosti s nimi budou podle vůle
Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

88.

Rámcovou dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Rámcové dohody
učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

89.

Rámcová dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě
vyhotovení Objednatel.

90.

Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní
předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.
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Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Specifikace Předmětu plnění
Cena Předmětu plnění

V ________________ dne ____________

V ________________ dne ____________

_____________________________________
Jméno: Ing. Dušan Navrátil

_____________________________________
Jméno: [Doplní uchazeč]

Titul:

ředitel Úřadu

Titul:

[Doplní uchazeč]

Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost

[Doplní uchazeč]

/Objednatel/

/Dodavatel/
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Příloha č. 1
Rámcové dohody
Specifikace Předmětu plnění

Pokyn pro účastníka:
Specifikace Předmětu plnění bude do Rámcové dohody doplněna před uzavřením Rámcové dohody s
dodavatelem podle údajů z dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky předložené
dodavatelem.
Specifikace Předmětu plnění bude při uzavření Rámcové dohody s dodavatelem připojena k Rámcové
dohodě jako její příloha.
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Příloha č. 2
Rámcové dohody
Cena Předmětu plnění

Pokyn pro účastníka:
Cena Předmětu plnění bude do Rámcové dohody doplněna před uzavřením Rámcové dohody s
dodavatelem podle údajů z dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky předložené
dodavatelem.
Účastník zpracuje Cenu Předmětu plnění v souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci zadávacího
řízení veřejné zakázky a takto zpracovanou Cenu Předmětu plnění předloží v nabídce. Účastníkem
zpracovaná Cena Předmětu plnění bude při uzavření Rámcové dohody s dodavatelem připojena ke
Rámcové dohodě jako její příloha.
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