Název dokumentu
Zadavatel

Dodatečné informace č. 4
ČEPRO, a.s.
Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
IČ: 60193531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2341
Zastoupena:
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Název zakázky

Historian

Ev. č. zakázky
Druh ZŘ/VŘ

ZPŘ

Ev. č. zadavatele

179/20/OCN

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací
dokumentace.
Objednatel obdržel dne 14. 1. 2021 prostřednictvím profilu zadavatele žádosti dodavatele o vysvětlení
zadávací dokumentace zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout odpovědi na
předložené dotazy k nadepsané zakázce formou zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 4

„Navrhujeme do návrhu smlouvy omezení výšky smluvních pokut a práva na
náhradu škody doplnit, příklady takových ustanovení jsme uvedli v našem
předchozím návrhu.“
Po opětovném posouzení návrhu smluvní dokumentace bylo přistoupeno k přeformulaci
ustanovení čl. 15.2 Smlouvy v souladu s ustanovením § 2050 zákona č. 89/2012 Sb.,
následovně:
Ujednání obsažené v čl. 15.2 Smlouvy: „Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné
platby není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vzniklé v důsledku porušení této
Smlouvy.“ bylo nahrazeno následujícím ujednáním: „Zaplacením smluvní pokuty se
příslušná smluvní strana nezbavuje povinnosti nahradit škodu, která porušením povinnosti
vznikla, v rozsahu převyšujícím výši zaplacené smluvní pokuty.“

Odpověď č. 4

S cílem umožnit uchazečům posoudit případná finanční rizika spojená s porušením smluvních
povinností byla ustanovení čl. 15 Smluvní pokuty a čl. 18 Odpovědnost za škodu doplněna o
níže uvedenou limitaci:
„15.4. Součet všech smluvních pokut požadovaných od jedné smluvní strany dle této
Smlouvy nesmí přesáhnout celkovou cenu Díla dle této Smlouvy, přičemž smluvní pokuty
za porušení důvěrnosti informací se do tohoto limitu nezapočítávají.“
„18.5. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu škody, která může při plnění
této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku rovnající se celkové
Ceně díla dle této Smlouvy.“

Dotaz č. 5

„Navrhujeme do smlouvy doplnit pro Kapitolu 15. Smluvní pokuty nový odstavec
zajištující limitaci celkových smluvních pokut v následujícím znění: Smluvní strany se
výslovně dohodly, že celková částka smluvních pokut vzniklých na základě této
Smlouvy či v souvislosti s ní nepřekročí částku 300 000 Kč.
Navrhujeme do smlouvy doplnit pro Kapitolu 18. Odpovědnost za škodu nový
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odstavec zajištující limitaci celkových škod v následujícím znění: Smluvní strany si
sjednávají omezení výše náhrady škody tak, že celková částka náhrady škody
vzniklá na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní, vyjma případů, kdy se jedná o
škodu na životě a na zdraví, úmyslně způsobenou škodu, nebo škodu způsobenou
pod vlivem návykových látek, nepřevýší částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů
korun českých). Poškozená smluvní strana se tímto zavazuje vyčíslit a uplatnit
skutečně způsobenou škodu maximálně do této výše“

Ustanovení čl. 15 Smluvní pokuty a čl. 18 Odpovědnost za škodu v návrhu Smlouvy o
dodávce platformy centrálního úložiště Historian a jeho implementaci odpovídá standardním
ujednáním společnosti ČEPRO, a.s. ve výběrových řízeních.
Podmínky odpovědnosti za škodu a výše smluvních pokut byly nastaveny s přihlédnutím
k předmětu smlouvy a dále ke skutečnosti, že objednatel je subjektem se 100% majetkovou
účastí státu a rovněž provozovatelem prvku kritické infrastruktury.
S ohledem na ochranu práv společnosti ČEPRO, a.s. a povinnost jednat v souladu s péčí
řádného hospodáře bylo přistoupeno k nastavení smluvních podmínek tak, jak je uvedeno
v návrhu smlouvy.
Po opětovném posouzení návrhu smluvní dokumentace bylo přistoupeno k přeformulaci
ustanovení čl. 15.2 Smlouvy v souladu s ustanovením § 2050 zákona č. 89/2012 Sb.,
následovně:
Odpověď č. 5

Ujednání obsažené v čl. 15.2 Smlouvy: „Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné
platby není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vzniklé v důsledku porušení této
Smlouvy. “ bylo nahrazeno následujícím ujednáním: „Zaplacením smluvní pokuty se
příslušná smluvní strana nezbavuje povinnosti nahradit škodu, která porušením povinnosti
vznikla, v rozsahu převyšujícím výši zaplacené smluvní pokuty.“
S cílem umožnit uchazečům posoudit případná finanční rizika spojená s nedodržením
smlouvy byla ustanovení čl. 15 Smluvní pokuty a čl. 18 Odpovědnost za škodu doplněna o
níže uvedenou limitaci:
„15.4. Součet všech smluvních pokut požadovaných od jedné smluvní strany dle této
Smlouvy nesmí přesáhnout celkovou cenu Díla dle této Smlouvy, přičemž smluvní pokuty za
porušení důvěrnosti informací se do tohoto limitu nezapočítávají.“
„18.5. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této
Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku rovnající se celkové Ceně
díla dle této Smlouvy.“

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů k zadávací dokumentaci a úpravám návrhu smlouvy
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou dobu trvání původní lhůty pro podání nabídek, tj. do
16. 2. 2021 do 10:00 hodin.
V Praze

Milan Trnka

Digitálně podepsal Milan Trnka
Datum: 2021.01.19 07:44:19 +01'00'
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