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1. Zadavatel veřejné zakázky  
 
1.1. Identifika ční údaje zadavatele 
 
Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 
Se sídlem Loretánské nám. 5, Praha 1, PSČ 118 00 
IČ: 45769851  
(dále též jen „zadavatel“ nebo „MZV“). 
 
1.2. Kontaktní osoba 
Zástupcem zadavatele ve smyslu ustanovení § 151 zákona je:  
Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1. 
 
Kontaktní osobou zástupce zadavatele je:  
Mgr. Jakub Joska, advokát  
tel. + 420 224 947 158, fax: + 420 224 946 566, e-mail: joska@akvks.cz  
(dále též jen „kontaktní osoba“) 
 

 

2. Zadávací dokumentace  
 
2.1. Zadávací dokumentace  
Tato zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků 
a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbyt-
ných pro zpracování nabídky.  
 
2.2. Podmínky poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost 
o poskytnutí dodatečných informací musí být písemná nebo zaslaná e-mailem v českém jazyce a musí 
být doručena k rukám kontaktní osoby nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Kontaktní osoba doručí dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě 
související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně 
znění žádosti o jejich poskytnutí, doručí kontaktní osoba současně všem zájemcům, kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta. 
 
 

3. Cíl zadávacího řízení   
 
3.1. Cíl zadávacího řízení   
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s dodavatelem, který zadavateli zajistí vytvoření 
odpovídající odborné, projektové a řídící struktury pro přípravu a realizaci projektu vedeného pod 
názvem: „Vízový informační systém MZV ČR“ (dále také jen „VIS MZV“).  
 
3.2. Základní informace k projektu VIS MZV  
Pro účely zpracování nabídky jsou k této zadávací dokumentaci přiloženy základní informace o pro-
jektu VIS MZV.  Tyto informace tvoří Přílohu 1 této zadávací dokumentace.  
 
Rozsah přiložených základních informací odpovídá stádiu realizace projektu v době dokončení této 
zadávací dokumentace. Pokud ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zjistí závažné další informace 
(z realizace projektu) potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je neprodleně všem zájemcům.  
 
 
 



Zadávací dokumentace veřejné zakázky 
 „Konzultační a projektová podpora projektu Vízový informační systém MZV ČR “  

 

Strana 3 (celkem 17)  

4. Předmět plnění veřejné zakázky  
 
4.1. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování podpory v oblasti řízení projektu VIS MZV, vč. 
poskytování konzultační podpory a podpory v oblasti testování uvedeného systému.  
 
4.1.1. Podpora v oblasti projektového řízení 
Podpora v oblasti řízení projektu zahrnuje poskytování těchto dílčích služeb:  

- vytvoření projektové kanceláře pro projekt VIS MZV (za účasti pracovníků zadavatele) a vý-
kon funkce vedoucího projektu,  

- řízení provozu a koordinace součinnosti zadavatele a dodavatele projektu VIS MZV se souvi-
sejícími projekty České republiky v oblasti ICT (především s projektem NS-VIS, jehož garan-
tem je Ministerstvo vnitra), 

- koordinace projektu VIS MZV s jinými probíhajícími projekty a úlohami provozovanými u 
zadavatele, 

- zajišťování oponentury služeb a dodávek poskytnutých dodavatelem projektu VIS MZV, kont-
rola plnění závazků dodavatelů a zajišťování akceptačních řízení, 

- zajištění testování částí systému VIS MZV, celkové funkcionality systému, včetně jeho roz-
hraní, 

- řízení požadavků a změnová řízení (včetně projednání změn smluv uzavřených mezi zadavate-
lem a dodavatelem projektu VIS MZV), 

- průběžné řízení a vyhodnocování rizik projektu s návrhem na eliminaci rizik, 

- kontrola dodržování bezpečnostních zásad a pravidel projektu,  

- návrhy všech potřebných opatření spojených s realizací projektu VIS MZV.  
 
4.1.2. Konzultační podpora  
Konzultační podpora zahrnuje poskytování konzultační a technické podpory v oblasti ICT, a to 
zejména v oblasti vízové problematiky.  
 
4.1.3. Podpora v oblasti testování uvedeného systému 
Dodavatel otestuje funkčnost systému VIS MZV ve všech předaných verzích včetně otestování 
funkcionality rozhraní. Testování spočívá zejména v: 

- ověření funkčnosti systému z hlediska technologie,  

- ověření procesní funkčnosti systému, 

- ověření zabezpečení biometrických údajů, 

- ověření fungování v souladu s platnými zákony.  
 
4.2. Plnění části zakázky prostřednictvím subdodavatele  
Dodavatel může využít při plnění části zakázky subdodavatele. Zadavatele však požaduje, aby nedošlo 
k řetězení subdodavatelů, tedy aby plnění bylo omezeno pouze na jednu úroveň možných subdodavatelů.  
Dodavatel je povinen v nabídce, jako přílohu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, uvést, zda má 
v úmyslu provést část(i) veřejné zakázky prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů s uvedením jejich 
identifikačních údajů a specifikování těchto částí veřejné zakázky.  
 
Dodavatel je povinen v případě provádění části(í) veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele(ů) 
zajistit dodržování podmínek stanovených v zadávací dokumentaci i subdodavateli, resp. pracovníky 
subdodavatele či kvalifikované odborníky subdodavatele, a to zejména podmínky týkající se 
bezpečnostních pravidel a požadavků (prověrky NBÚ, státní občanství atd.). 
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Dodavatel je povinen oznámit zadavateli jakoukoliv změnu subdodavatele a vyžádat si předem souhlas 
zadavatele s takovouto změnou subdodavatele. 
 
 

5. Doba plnění veřejné zakázky  
Požadovaná doba plnění veřejné zakázky je 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné 
zakázky. 
 
 

6. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky budou jednotlivá pracoviště zadavatele v České republice, zejména však 
sídlo zadavatele, případně pracoviště dodavatele.  
 
 

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, za celou dobu jejího plnění, tj. 12 měsíců ode dne podpisu 
smlouvy, činí maximálně 3.600.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty; jedná se o podlimitní veřejnou 
zakázku na služby.  
 
 
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavku zadavatele je předpokladem pro uzavření smlouvy na 
realizaci veřejné zakázky. 
 
8.1. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů   
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 
§ 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn, v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 
zákona, prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel 
není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona. 
 
8.2. Prokázání kvalifikace při podání společné nabídky 
Podává-li nabídku společně více dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen prokázat v plném rozsahu 
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifi-
kačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) musí 
prokázat všichni dodavatelé společně.  
 
8.3.  Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125 a násl. zákona ve 
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 
54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky zadavatele, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, není výpis starší než tři měsíce. 
 
8.4. Prokázání kvalifikace certifikátem certifikovaných dodavatelů 
Dodavatel je oprávněn předložit certifikát vydaný v rámci certifikovaných dodavatelů, který obsahuje 
náležitosti stanovené v § 139 zákona.   
 
8.5. Pravost a stáří dokladů 
Pro pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace platí ustanovení § 57 zákona. 
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8.6. Základní kvalifikační předpoklady  
Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona, a to předložením čestného prohlášení v souladu 
s ustanovením § 62 odst. 2 zákona.  
 
8.7.  Profesní kvalifikační předpoklady 
Dodavatel musí v nabídce prokázat zákonem stanoveným způsobem splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů v rozsahu § 54 písm. a), b) a d) zákona.  
 
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel 
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku musí co do stáří splňovat podmínku stanovenou 
v § 57 odst. 2 zákona.  
 
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel 
dokladem k oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
celému předmětu veřejné zakázky, tj. např. kopií živnostenského oprávnění na poskytování software, 
na poradenství v oblasti hardware a software nebo na zpracování dat, služby databank, správu sítí, 
resp. obdobného živnostenského oprávnění vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky. 
 
Dokladem k prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. d) zákona je 
osvědčení vydané Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „NBÚ“) o prověření dodavatele ve 
smyslu § 54 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, v platném znění, pro přístup k utajovaným informacím nejméně stupně VYHRAZENÉ 
při výkonu pracovní nebo jiné činnosti na základě smlouvy dle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 
412/2005 Sb. (jedná se o prověření dodavatele jako podnikatele, nikoli o osvědčení jednotlivých 
pracovníků – fyzických osob).    
V případě zahraničního dodavatele se za doklad dle § 54 písm. d) zákona považuje doklad o 
bezpečnostní prověrce na odpovídající stupeň EU (RESTREINT UE) nebo NATO (NATO 
RESTRICTED) odpovídající nejméně stupni VYHRAZENÉ, a to z důvodu možnosti seznamování se 
skutečnostmi dané bezpečnostní úrovně.  
 
8.8. Ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady 
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. 
 
8.9. Technické kvalifikační předpoklady 
Zadavatel nepožaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů. 
 
 

9. Obchodní podmínky  
 
9.1. Požadavek na předložení návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky 
Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, která musí po obsahové i formální stránce bez-
výhradně odpovídat veškerým podmínkám soutěže, požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci 
i obsahu nabídky dodavatele. Dodavatel není oprávněn v předloženém návrhu smlouvy tyto podmínky 
měnit v neprospěch zadavatele. 
 
Návrh smlouvy nesmí svým obsahem a účelem odporovat zákonu a níže uvedeným obchodním 
podmínkám zadavatele, resp. ostatním podmínkám stanovených touto zadávací dokumentací, nebo je 
obcházet nebo se příčit dobrým mravům. Bude-li dodavatel navrhovat do smlouvy jakoukoliv smluvní 
pokutu, její výše musí být přiměřená povinnosti, kterou tato smluvní pokuta zajišťuje a musí být v souladu 
s dobrými mravy. 
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Tato zadávací dokumentace, včetně příloh, a kompletní nabídka dodavatele budou přílohami smlouvy 
na realizaci veřejné zakázky.  
 
Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem, členem statutárního 
orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v 
takovém případě součástí nabídky dodavatele. 
 
9.2. Smlouva musí obsahovat minimálně následující ustanovení: 

9.2.1.  Předmětem smlouvy bude plnění veřejné zakázky v rozsahu a za podmínek stanovených v této 
zadávací dokumentaci; dodavatel je povinen zpracovat v souladu se zadávací dokumentací a 
svou nabídkou bližší specifikaci předmětu plnění, vč. technických parametrů, (dále také jen 
„technické podmínky“); technické podmínky se stanou přílohou smlouvy. 

9.2.2.  Nabídková cena bude uvedena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále bude uvedena 
procentní sazba DPH včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH 
v Kč.  

9.2.3.  Místem plnění veřejné zakázky budou jednotlivá pracoviště zadavatele v České republice, 
zejména však sídlo objednatele, případně pracoviště dodavatele.  

9.2.4. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy. 

9.2.5. Veřejná zakázka se považuje za řádně dokončenou protokolárním předáním plnění, resp. 
předáním zpráv o požadovaných testech a předáním metodiky, vč. oponentur, zadavateli, když 
je zadavatelem plnění převzato s výslovně uvedeným výrokem „bez výhrad“.  

9.2.6. Prodlení dodavatele s řádným plněním veřejné zakázky po dobu delší než 30 dnů po 
sjednaném termínu dokončení se považuje za podstatné porušení smlouvy a je spojeno s 
právem zadavatele od smlouvy odstoupit. 

9.2.7. Pokud bude dodavatel v prodlení s řádným dokončením veřejné zakázky, je zadavatel 
oprávněn uplatnit smluvních pokutu vůči dodavateli ve výši 50 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

9.2.8. Dodavatel se zavazuje, že: 
- bude při plnění svých povinností dbát platných právních předpisů včetně interních 

předpisů zadavatele, pokud s nimi bude zadavatelem seznámen,  

- bude postupovat v souladu s pokyny zadavatele nebo zadavatelem pověřené osoby, a 
rovněž zajistí, aby tyto předpisy dodržovaly osoby podílející se na plnění předmětu ve-
řejné zakázky (subdodavatelé), 

- vyvine odbornou péči o zajištění kvality plnění, zejména bude důsledně, soustavně a 
systematicky plnit povinnosti stanovené smlouvou, používat relevantní firemní know-
how a „best practices“, 

- bude vést veškerou dokumentaci a písemné výstupy vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky v českém jazyce,  

- bude poskytovat řádně a včas zadavateli informace potřebné pro řádné plnění smlouvy 
dodavatelem. 

9.2.9. Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění veřejné zakázky prostřednictvím třetí osoby 
(subdodavatele), kterého zadavatel předem odsouhlasil. Dodavatel je v takovém případě 
povinen smluvně zajistit, aby jeho případný subdodavatel splnil příslušnou část veřejné 
zakázky osobně, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Subdodavatel dodavatele tak není 
oprávněn plnit příslušnou část veřejné zakázky prostřednictvím třetí osoby. Porušení této 
povinnosti dodavatele je považováno za podstatné porušení smlouvy a je spojeno s právem 
zadavatele od smlouvy odstoupit, jakož i s právem na smluvní pokutou ve výši 100.000,-Kč za 
každé jednotlivé porušení povinnosti.  
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9.2.10. V případě, že zadavateli vznikne v důsledku porušení povinností dodavatele vyplývající 
ze smlouvy nárok na smluvní pokutu či vznikne-li z titulu smlouvy na realizaci veřejné 
zakázky jiná pohledávka, je zadavatel oprávněn svou pohledávku za dodavatelem 
jednostranně započítat oproti jakékoliv pohledávce, kterou má zadavatel vůči dodavateli. 

9.2.11. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění 
předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany v souvislosti se smlouvou. To neplatí, 
mají-li být za účelem plnění předmětu smlouvy potřebné informace zpřístupněny 
zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění dle smlouvy za 
stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to vždy jen v 
rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění smlouvy, či naplnění jejího účelu. Ochrana 
informací se nevztahuje na případy, kdy: 

- smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 
způsobila sama smluvní strana; 

- smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění 
druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

- smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou 
informaci; 

- je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného 
orgánu 

Za důvěrné informace jsou dle smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté 
v ústní nebo v písemné formě, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, 
výrobní, bezpečnostní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, 
které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných 
obchodních kruzích běžně dostupné a mají být dle vůle příslušné smluvní strany utajeny. Za 
důvěrné informace jsou dále dle smlouvy považovány software, diagnostika, dokumentace 
včetně manuálů a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné 
informace Dodavatele, zadavatele nebo dodavatelů jejich licencí.  

Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty 
druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním smlouvy, jako s obchodním 
tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření 
zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 

Povinnost utajovat důvěrné informace uvedené v tomto článku zavazuje smluvní strany po 
dobu neurčitou, tedy i po ukončení smlouvy. 

9.2.12. Budou-li informace poskytnuté zadavatelem, které jsou nezbytné pro plnění předmětu veřejné 
zakázky obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen zabezpečit 
splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané 
souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. Povinnosti se dodavatel nemůže 
zprostit. 

9.2.13. Vznikne-li při plnění veřejné zakázky dílo podléhající ochraně podle zák. č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), zhotovitel poskytne právo užít takové dílo zadavateli počínaje dnem jeho 
protokolárního předání zadavateli a to v rozsahu nejméně podle ustanovení § 66 autorského 
zákona. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že je nositelem autorských práv k dílu v takovém 
rozsahu, že udělením ani výkonem této licence k autorskému dílu nebude zasaženo do práv 
třetích osob. 
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9.2.14. Dodavatel odpovídá zadavateli za škodu způsobenou při plnění smlouvy nebo v souvislosti s 
ní v souladu s obecně závaznými právními předpisy; za tímto účelem se dodavatel zavazuje 
před uzavřením smlouvy sjednat a udržovat po celou dobu účinnosti této smlouvy platné a 
účinné pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tj. včetně zadavatele). 
Pojištění musí být uzavřeno a udržováno minimálně do výše 1 000 000,- Kč (slovy: jeden 
milión Korun českých). Dodavatel se dále zavazuje na žádost zadavatele bez zbytečného 
odkladu prokázat trvání požadovaného pojištění své odpovědnosti. V případě porušení 
jakékoliv povinnosti uvedené v tomto bodu se dodavatel zavazuje zaplatit zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Porušení jakékoliv 
povinnosti uvedené v tomto bodu se zároveň považuje za podstatné porušení smlouvy a je 
spojeno s právem zadavatele od smlouvy odstoupit.   

9.2.15. Uplatněním smluvních pokut není dotčen ani omezen nárok zadavatele na náhradu vzniklé 
škody. 

9.2.16. Ostatní neuvedená pravidla spolupráce mezi dodavatelem a zadavatelem budou definována v 
základním dokumentu týkajícím se řízení projektu, který bude sestaven po podpisu smlouvy a 
schválen odpovědnými zástupci dodavatele a zadavatele.  

 
9.3. Platební podmínky 
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy a dodavatel není oprávněn na plnění této veřejné za-
kázky vystavovat zálohové daňové doklady (faktury). Sjednaná cena za plnění předmětu veřejné za-
kázky bude splatná čtvrtletně vždy k poslednímu dni příslušného (nikoli kalendářního) čtvrtletí, za něž 
poměrná část odměny dodavateli přísluší, a to ve výši jedné čtvrtiny celkové nabídkové ceny.  
 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnými 
právními předpisy a číslo této smlouvy. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) činí 30 kalendář-
ních dnů od doručení daňového dokladu (faktury) zadavateli. Pokud faktura vystavená dodavatelem 
nebude mít požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn takový doklad vrátit dodavateli k opravě; 
lhůt splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu. 
 
Platby budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví 
smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu dodavatele bude možno provést písemným sdělením 
prokazatelně doručeným zadavateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být 
podepsáno osobou (osobami) oprávněnými jednat jménem nebo za dodavatele. Daňový doklad (faktu-
ra) se považuje za uhrazený zadavatelem dnem, kdy je částka poukázána zadavatelem dodavateli pro-
střednictvím peněžního ústavu.  
 
 

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  
 
10.1. Rozsah nabídky  
Nabídka musí být zpracována na celý rozsah plnění veřejné zakázky uvedený v této zadávací dokumen-
taci v rozsahu všech jejích příloh. Nabídka musí být zcela v souladu s touto zadávací dokumentací a 
obecně závaznými právními předpisy. Kvalita návrhů, řešení, metodiky a spolupráce musí být vždy 
ve prospěch zadavatele a úspěšného dokončení projektu VIS MZV.  
 
10.2. Forma nabídky 
Nabídka musí být zpracována písemně ve 2 vyhotoveních (tj. 1 originál a 1 kopie), v českém jazyce, na 
papíru formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 bude obsahově úplnou 
kopií výtisku č. 1 a bude označen jako „Kopie“. Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být 
svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.  
 



Zadávací dokumentace veřejné zakázky 
 „Konzultační a projektová podpora projektu Vízový informační systém MZV ČR “  

 

Strana 9 (celkem 17)  

Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající 
číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich úředně 
ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány, ale v nabídce musí být současně uveden odkaz na jejich 
počet a název (např. v obsahu nabídky).  
 
10.3. Elektronické vyhotovení nabídky  
Zadavatel požaduje, aby součástí originálního vyhotovení nabídky bylo rovněž elektronické vyhotovení 
nabídky, která bude obsahovat rovněž všechny doklady požadované touto zadávací dokumentací nebo 
zákonem (včetně dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů). Elektronické vyhotove-
ní musí být na vhodném médiu (nejlépe CD) ve formátech .doc, .xls, .pdf, nebo .html a vždy obsaženo 
v originálním vyhotovení nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky musí být úplné a v plné shodě 
s listinným vyhotovením nabídky. Za originální vyhotovení nabídky je však vždy považováno pouze 
listinné vyhotovení s označením „Originál“.  
 
10.4. Celková nabídková cena  
Celková nabídková cena uvedená dodavatelem v nabídce dle tohoto ustanovení musí být stanovena jako 
cena nejvýše přípustná a konečná, zahrnující veškeré plnění požadované zadavatelem v této zadávací 
dokumentaci. V celkové nabídkové ceně musí být započteny veškeré související ceny, náklady, 
poplatky, pojištění apod.  
Nabídková cena bude uvedena v Korunách českých, bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále bude 
uvedena sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena 
včetně DPH v Kč. 
 
10.5. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
10.6. Obsah nabídky 
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 

- Identifikační údaje dodavatele 
Obchodní firma nebo název, sídlo, právnická forma. 
Identifikační číslo a identifikační daňové číslo. 
Údaje o zápisu do obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán nebo o zápisu do ji-
né evidence pokud je v ní dodavatel zapsán. 
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu. Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jmé-
nem právnické osoby (včetně doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o tako-
vém oprávnění, např. plná moc). 
Kontaktní spojení - jméno a příjmení, telefon, fax, e-mail. 

- Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 8 této zadávací dokumentace. 

- Nabídková cena v požadované struktuře. 

- Návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky podepsaný statutárním orgánem, členem statutárního 
orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být 
v takovém případě součástí nabídky dodavatele. 

- Čestné prohlášení dodavatele o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací 
lhůty, podepsané statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmoc-
něnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabíd-
ky dodavatele. 

- Čestné prohlášení dodavatele o nepodjatosti ve vztahu k dodavateli projektu VIS MZV, podepsané 
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo 
úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele. 

- Ostatní doklady a informace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, na které nebyl 
prostor v předchozích kapitolách a které považuje dodavatel za nezbytné. 
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11. Zadávací lhůta 
Délka zadávací lhůty, tedy lhůty po kterou je  dodavatel vázán svojí nabídkou ve smyslu ustanovení 
§ 43 zákona, je stanovena na 180 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro po-
dání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  
 
 

12. Podmínky pro podání nabídky 
 
12.1. Obálky s nabídkami  
Nabídky se podávají písemně. Nabídka bude doručena v zabezpečené obálce, pevně uzavřené a na 
uzavření opatřené razítky dodavatele. Obálka bude výrazně označena názvem veřejné zakázky: 
„KONZULTAČNÍ A PROJEKTOVÁ PODPORA PROJEKTU Vízový informační systém MZV ČR“  a 
nápisem „NEOTVÍRAT“ a bude na nich uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět dodavatele, vč. 
kontaktní osoby. 
 
12.2. Lhůta k podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. února 2009 ve 12hodin. 
Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím této lhůty pro podání nabídek. V případě zaslání 
poštou je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoli 
datum jejího předání k poštovní přepravě.  
 
12.3. Místo pro podání nabídky 
Nabídky se budou podávat osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení:  
Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1. 
K rukám Mgr. Jakuba Josky, advokáta, tel. + 420 224 947 158, e-mail: joska@akvks.cz, a to po celou 
dobu lhůty pro podání nabídek: 
- osobně v pracovních dnech v době od 9 do 17 hodin na podatelnu, nebo  
- poštou jako doporučenou zásilku. 
 
12.4. Další podmínky podání nabídky 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím říze-
ní, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení. 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 ta-
kovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. 
 
12.5. Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. února 2009 v 10 hodin v sídle zadavatele. Otevírání 
obálek s nabídkami se může, kromě členů komise pro otevírání obálek, zúčastnit jeden zástupce ucha-
zeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek a který se prokáže plnou mocí (není-li 
statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu dodavatele) a průkazem totožnosti. 
 
 

13.  Způsob hodnocení nabídek 
 
13.1. Hodnotící kritéria 
Základním hodnotícím kritériem je v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší na-
bídková cena. Pořadí nabídek stanoví hodnotící komise podle výše nabídkové ceny. Před stanovením 
pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska ustanovení § 77 záko-
na. 
 
13.2. Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky 
Oznámení o výběru nabídky zadavatel zašle formou doporučeného dopisu s doručenkou na adresu 
uvedenou dodavatelem v nabídce. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel současně zašle 
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také ostatním dodavatelům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni. 
 
 
V Praze dne  9. února 2009          
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1  Základní informace o projektu VIS MZV  
Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče  
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PŘÍLOHA č. 1 
 
k zadávací dokumentaci ve řejné zakázky vedené pod názvem „KONZULTA ČNÍ 
A PROJEKTOVÁ PODPORA PROJEKTU Vízový informa ční systém MZV ČR“ 

 
 

Základní informace o projektu VIS MZV  
 

 
 
I. Předmět a účel projektu VIS 
 
Při vstupu do Evropské unie (dále jen „EU“) se Česká republika (dále jen „ČR“) zavázala převzít 
schengenské acquis a další opatření, neboť tato povinnost vyplývá pro nově přijímané země z čl. 8 
Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce EU. 
 
Hlavním cílem schengenské spolupráce je odstranění kontrol na společných vnitřních hranicích zemí 
schengenského prostoru (smluvních států). Odstranění těchto kontrol však musí být vyváženo přijetím 
tzv. kompenzačních opatření, která jsou obsažena v Schengenské prováděcí úmluvě. Součástí schen-
genské spolupráce je i společná vízová politika členských států, jedním z jejích prvků je vydávání 
jednotného schengenského víza. Vízový informační systém (dále jen „VIS“) bude důležitým nástro-
jem společné vízové politiky. Provádění schengenského acquis v ČR vyžaduje plně funkční národní 
vízový informační systém. Národním vízovým informačním systémem v ČR bude NS-VIS a na něj 
navazující VIS-MZV.  
 
Předmětem projektu Vízový informační systém MZV ČR (dále také jen „projekt VIS-MZV“) je vy-
tvoření systému VIS-MZV , jehož funkčnost bude plně garantována dodavatelem projektu. Funkčnost 
tohoto systému bude testována na součinnost se systémem NS-VIS a budou zapracovány požadavky 
věcného gestora vízového procesu v projektu VIS ČR, kterým je Ředitelství služby cizinecké policie 
ČR (dále jen „ŘSCP“). Požadavky ŘSCP budou stanovovány průběžně tak, jak se bude vyvíjet projekt 
NS-VIS.   
 
Systém VIS-MZV musí zajišťovat požadavky kladené na národní část systému VIS, činnosti z toho 
plynoucí, které jsou v kompetenci MZV a poskytovat odpovídající funkčnost proti systému NS-VIS 
MV ČR. Současně systém převezme a migruje další analýzou určené funkce současného systému (ar-
chivaci, migraci aj.). 
 
 
II. Podrobné vymezení p ředmětu pln ění veřejné zakázky v č. technických podmí-

nek 
 
Předmětem projektu VIS-MZV je:  
 

1. Dodávka informačního systému VIS-MZV na všech 212 pracovišť VIS zahrnující vývoj a 
dodávku informačního systému VIS-MZV představující komplexní návrh systému, dále dodávka 
všech potřebných HW komponent a SW prostředků pro jednotlivé pracoviště VIS (jakož i dodá-
vek HW a SW pro vývoj), včetně dokumentace, migrace dat, čtyřleté záruky na HW od instalace a 
dvouleté záruky na aplikace (od akceptace systému před rolloutem, ne dříve však, než před do-
končením 4. etapy rolloutu), vytvoření vazeb na relevantní národní systémy a propojení na cent-
rální systém (CS-VIS) cestou národního rozhraní (NI-VIS) přes národní systém NS-VIS v souladu 
se souvisejícími dokumenty a požadavky EU, souvisejícími právními dokumenty a jejich návrhy 
v aktualizovaném znění, zapracování výsledků bezpečnostní a organizační studie do dodávky VIS-
MZV a uskutečnění všech souvisejících úkonů a činností.  
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Stavební úpravy vzhledem k jejich náročnosti a k časové délce projektu nelze provádět. Je nutno 
respektovat stavební dispozice ZÚ s ohledem na nutná specifika například protažení kabeláže, 
umístění zařízení VIS aj. Dodavatel projektu musí dodávat taková zařízení, která budou kompati-
bilní se současným stavem infrastruktury MZV s přihlédnutím ke konkrétním klimatickým pod-
mínkám, v nichž budou umístěna. 

2. Zpracování bezpečnostní a organizační studie, resp. řešení bezpečnosti VIS-MZV zahrnující 
zhodnocení výchozího stavu, bezpečnostní politiku, analýzu rizik a návrh systému řízení rizik 
v souladu s platnou legislativou a informační bezpečnostní politikou EU, aplikaci návrhu řešení 
bezpečnosti VIS do IS MZV. 

3. Specifikace detailního obsahu bezpečnostní a organizační studie, jejíž struktura bude vždy 
následující: 

- Zhodnocení současného stavu bezpečnosti informačních systémů MZV spadajících do 
současného systému MVP/EVC, budoucího systému VIS-MZV a provedení analýzy 
bezpečnostních rizik, 

- Stanovení bezpečnostní strategie pro typizovaná koncová pracoviště, 

- Stanovení požadavků na bezpečnostní architekturu a bezpečné provozování systémů 
včetně bezpečnostního monitoringu, 

- Vypracování doporučení a návrhů opatření ve vízové problematice v souvislosti 
s přechodem ze systému MVP na VIS-MZV (s ohledem na zabezpečení konzultací 
VISION) a návrhů směrnic v souladu s bezpečnostními standardy EU pro VIS, 

- Aktualizace bezpečnostní studie v průběhu plnění dodávky VIS-MZV, 

- Realizovatelný návrh na vybavení a rozmístění pracovišť na konzulárním úseku 
ZÚ/GK, 

- Návrh organizačních postupů a činností v rámci obsluhy VIS na ZÚ a vypracování ná-
vrhů příslušných směrnic v rámci práce s VIS a pracovních a školicích manuálů. 

4. Zřízení centrálního pracoviště (dále též jen "centrum" či "ústředí") zahrnující dodávku hardwaru 
a softwaru pro centrální pracoviště a instalaci centrálních systémů v ústředí.  

5. Podpora při implementaci systému, která zahrnuje implementaci aplikace, provedení základních 
simulačních testů funkčnosti, instalaci systému na pilotních koncových pracovištích, podporu pro-
vozu centra a napojení pilotních ZÚ z centra, ověření systému v pilotním provozu, zajištění ově-
řovacího provozu před rolloutem, zaškolení pracovníků zadavatele (administrátorů a provozní ob-
sluhy) a zpracování veškeré související dokumentace. 

6. Podpora při instalaci systému na ostatních pracovištích zahrnující podporu a součinnost při 
instalaci a zprovoznění systému na ostatních pracovištích, podporu provozu centra a napojení pra-
covišť ZÚ z centra, jakož i instalaci na vybraných ZÚ/GK v doprovodu pověřených zaměstnanců 
MZV ČR do ukončení rolloutu včetně zpracování s tím související dokumentace. 

7. Servisní podpora a rozvoj do roku 2011 (do 31.12.2011) zahrnující udržování technologií v 
optimálním stavu, podporu zprovozněných ZÚ, řešení uživatelských a technologických požadavků 
a problémů, jakož i zajištění nepřetržitosti provozu ústředí v režimu 24x7x365 včetně případné 
obnovy pro havárii po dobu plnění této veřejné zakázky, vypracovávání reportů, statistik provozu 
a dalších dokumentů, provádění bezpečnostních kontrol, telefonických oprav a úprav aplikací na 
ZÚ, obnovy a udržování systému VIS-MZV a všech jeho součástí (včetně HW komponent) ve 
funkčním stavu s ohledem na aktuální vývoj technologie IT s přihlédnutím ke konkrétním klima-
tickým podmínkám, v nichž budou zařízení umístěna  a ve shodě s věcnými, organizačními a le-
gislativními požadavky a jejich změnami na národní úrovni a úrovni EU (VIS EU), zajišťování 
shody realizovaného systému s předanou dokumentací a odstraňování zadavatelem nezaviněných 
závad, provozování 24 hodinové telefonické linky podpory, trvalé zaškolování uživatelů a dodá-
vání aktuálních uživatelských manuálů.  
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8. Úpravy výpočetní technologie pro konzulární úseky pro instalaci a připojení čteček otisků 
prstů zahrnující dodávky či úpravy HW a SW ke snímání biometrických prvků se začleněním 
softwaru poskytnutého EU ke kontrole kvality nasnímaných otisků, k zamezení duplicity otisků a 
k segmentaci otisků.  

Počty žádostí a udělených víz na ZÚ: 
 

Rok Počet podaných žádostí Počet udělených víz Počet zamítnutých víz 
2003 507 806 487 175 17 491 
2004 490 707 468 370 18 996 
2005 559 293 537 169 18 384 
2006 662 728 635 891 20 847 
2007 701 643 667 118 26 967 

 
 
III. Základní popis systému požadovaného v rámci projektu VIS-MZV  
 

Navržený systém bude zajišťovat celý proces zpracování žádosti o vízum od okamžiku pořízení 
textových a biometrických údajů na českém zastupitelském úřadě (ZÚ/GK) nebo odboru MZV ČR 
(pro potřeby testování) až do okamžiku činností souvisejících s udělením či zamítnutím víza včet-
ně příslušných evidencí. 

 
Celý systém, který zajišťuje zpracování žádostí o vízum, včetně pořizování biometrických údajů, 
řídí jednotlivé fáze zpracování těchto žádostí. Bude využívat současnou i připravovanou komuni-
kační infrastrukturu, HW, SW a některé speciální služby navrhovatele (MZV) a bude rozdělen mi-
nimálně na následující části:  

 

1. Aplikační SW centrální části systému zajišťuje shromažďování žádostí o vízum zpracovaných 
na ZÚ a na konzulárním odboru MZV, záznam informací, monitorování a správu systému. 
Pracuje v režimu 24 x 7. 

2. Klientská část systému pro zastupitelské úřady a konzulární odbor MZV slouží pro všechny 
činnosti s vízovým procesem, které jsou v kompetenci MZV. 

3. Speciální klientská část systému na konzulárním odboru MZV zajišťuje schvalovací proces 
vydávání víz určitým žadatelům, například diplomatům.  

4. Školící pracoviště klientské části systému bude vybaveno SW modulem pro testování celého 
procesu funkčnosti na cvičných datech a bude sloužit pro zácvik uživatelů. 

5. Monitorování funkčnosti celého systému VIS MZV.  

6. Komunikační systém vízového procesu, který bude pracovat na a s využitím komunikační in-
frastruktury MZV. Systém VIS-MZV bude používat systém přenosu dat, který navrhne doda-
vatel systému (dosud Lotus Notes). 

7. Řízení a vyhodnocování bezpečnosti v procesu vydávání víz. 

 
IV. Popis funkcionality VIS-MZV 
 

Zadání (na dodávku informačního systému VIS-MZV) popisuje VIS-MZV v rámci celého projek-
tu VIS v ČR, především v souvislosti se spojením s NS-VIS a CS-VIS. Jako celek je tento systém 
mezirezortním systémem, jeho podstatná část se nachází v působnosti MZV ČR. MZV v rámci 
celku zodpovídá za  

- nabírání dat na ZÚ, 

- jejich předávání do centra na MZV 
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- přenos stanoviska zpět na ZÚ  

- realizaci rozhodnutí o udělení víza.   

 
V. Základní fáze projektu VIS-MZV a požadovaný harm onogram 
 

Výčet jednotlivých dílčích kroků je základní a dílčí kroky mohou být doplněny a případně 
přemístěny do jiných fází a etap rolloutu, a to buď na základě obsahu nabídky dodavatele projektu, 
pokud je z povahy věci takové přesunutí možné, nebo na základě analýzy a změnou/stanovením 
termínů na úrovni EU.  

 
Fáze I. Analýza požadavků na systém VIS-MZV a návrh systému 
Bezpečnostní a organizační studie. 
Analýza rizik projektu, návrh systému řízení těchto rizik.  
Návrh celkové architektury systému. 
Analýza požadavků na software, včetně analýzy dopadů na jednotlivé informační systémy (MVP, 
VAS, NS-VIS, CS-VIS, VISION, NS-SIS II), z nich vyplývající sumarizované požadavky změn 
systémů, analýza rozhraní a analýza migračních procesů. 
Zpřesnění návrhu architektury HW a použitého SW na základě výsledků analýzy. 
Podrobný návrh postupu realizace. 
Podrobný harmonogram. 
Zpřesnění součinnosti. 
Zpřesnění personálních zdrojů. 
Požadavky na komunikační infrastrukturu. 

 
Fáze II. Vývoj a testování systému 
Dodávka HW a SW pro vývoj. 
Vývoj a implementace aplikace. 
Specifikace rozhraní s jednotlivými systémy. 
Provedení základních simulačních testů funkčnosti VIS-MZV vůči NS-VIS a následně vůči CS-VIS 
či simulátoru centra VIS (simulátor byl dodán Evropskou unií z projektu VIS EU). 
Zpráva o kódování a testování vyvíjených složek softwaru, o integraci softwarových komponent, 
zpráva o zkušební migraci a o vytvoření testovacích dat, zpráva o kvalifikačním testování SW 
komponent, zpráva o kvalifikačním testování HW komponent, zpráva o převzetí vyvíjených SW 
komponent systému. 
 
Ke dni zpracování této ZD, tj. ke dni 9. února 2009 souběžně probíhá plnění činností fáze I. a 
II.  

 
Fáze III. Integrace systému s centrálním VIS 
Zpráva o implementaci integrovaného systému, zpráva o testování systému vůči testovacímu 
prostředí centra VIS (pre-production system), zpráva o kvalifikačním testování systému. 
Dokumentace o instalaci jednotlivých HW a SW komponent, dokumentace o funkčnosti 
integrovaných komponent systému. 
Plán realizace pilotního provozu. 
Školení pro administrátory a provozní obsluhu.  

 
Fáze IV. Pilotní provoz systému 
Ověření předmětu dodávky v pilotním provozu. 
Testovací provoz mezi VIS-MZV a NS-VIS ČR, kde bude nasimulována vízová činnost jednoho 
vybraného ZÚ ČR. 
Zpráva o testech integrity provozního používání systému, zpráva o zátěžových testech, zpráva o 
bezpečnostních testech. 
Plán realizace ostrého provozu a rolloutu. 
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Fáze V. Ověřovací provoz systému s ostrými daty před rolloutem 
Požaduje se ostrý provoz vízového procesu VIS-MZV se spojením na NS-VIS ČR, včetně sběru 
biometrických dat na ZÚ. Akceptace fáze V se musí realizovat před zahájením fáze VI. 

 
Návrh podpory a údržby systému. 
Dokumentace procesu provozování, dokumentace o systému podpory uživatelů, dokumentace o 
systému údržby, dokumentace o managementu konfigurace, bezpečnostní dokumentace, 
dokumentace o sledování jakosti. 
 
Fáze VI. Rollout systému řízen vedením projektu VIS EU 
Uvedení předmětu dodávky do rutinního provozu. 
Požaduje se otestovaný VIS-MZV ČR plně funkční a připravený k zahájení ostrého provozu a 
připojení k CS-VIS přes NS-VIS, včetně provádění konzultací VISION a plného připojení ČR 
k systému VIS EU. 

 
Konkrétní termíny zprovoznění VIS na jednotlivých ZÚ určí zadavatel na základě rozhodnuti vedení 
projektu VIS EU.  

 Etapa rolloutu  

Zastupitelské úřady ČR v oblasti Severní Afriky, jedná se o instalaci přibližně 7 pracovišť. 

Etapa rolloutu  

Zastupitelské úřady ČR v oblasti Blízkého východu a Afriky, jedná se o instalaci přibližně 15 
pracovišť. 

Etapa rolloutu  

Zastupitelské úřady ČR v oblasti Balkánu, Asie a Jižní Ameriky, jedná se o instalaci přibližně 70 
pracovních stanic. 

Etapa rolloutu  

Zastupitelské úřady ČR v oblasti Evropy, Severní Ameriky, Austrálie, Ruska a Číny, jedná se o 
instalaci více  než 100 pracovních stanic. 
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PŘÍLOHA č. 2 
 
k zadávací dokumentaci ve řejné zakázky vedené pod názvem „KONZULTA ČNÍ 
A PROJEKTOVÁ PODPORA PROJEKTU Vízový informa ční systém MZV ČR“ 

 
PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEPODJATOSTI  

 
 

Obchodní firma nebo název: 

Sídlo: 

IČ: 

Jednající (zastoupený): 
 
 
tímto prohlašuje, že není ve vztahu k dodavateli projektu Vízový informační systém MZV ČR, 
společnosti Asseco Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 
00, IČ 270 74 358 podjatý, tedy zejména že  

• se žádným způsobem nepodílel na přípravě či zpracování nabídky společnosti Asseco 
Czech Republic, a.s. v rámci zadávacího řízení na dodávku VIS MZV ČR; 

• se žádným způsobem nepodílel, resp. nepodílí na realizaci projektu VIS MZV ČR; 
• jej se společností Asseco Czech Republic, a.s. nespojují žádné obchodní, personální ani 

jiné vztahy, jež by mohly mít vliv na řádné plnění předmětu této veřejné zakázky.  
 
 
V …………. dne _________________ 
 
 
____________________ 
podpis 
 


