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Část 0.f DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH
INFORMACÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické
energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)"
nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení
s uveřejněním podle ust. § 60 ZZVZ

SAKO Brno, a.s.
sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČO: 60713470

Část 0 – Zadávací dokumentace

Část 0.f – Dohoda o ochraně důvěrných informací
Smluvní strany:

1.

SAKO Brno, a.s.
se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
zastoupená: _______________________________
IČO: 6389407
(dále jen „Zadavatel“)

a

2.

_______________________________
zastoupená: _______________________________
se sídlem: _______________________________
IČO: _______________________________
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _______________________________
spisová značka_______________________________
(dále jen „Účastník“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“)
(dále jen „Dohoda“)
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1.

ÚČEL DOHODY

1.1.

Zadavatel oznámil svůj záměr zadat v jednacím řízení s uveřejněním nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávku s názvem „Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu
elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)“ (dále jen
„Veřejná zakázka“).

1.2.

Účastník s úmyslem účastnit se Veřejné zakázky požaduje vydání těch částí zadávací
dokumentace k Veřejné zakázce, které obsahují informace, jež Zadavatel považuje za
důvěrné a vyžaduje jejich ochranu (dále jen „Důvěrné informace“) jak po dobu trvání
zadávacího řízení, tak i po skončení doby trvání smlouvy uzavřené na základě zadávacího
řízení či po zrušení zadávacího řízení. Z tohoto důvodu uzavírají Strany tuto Dohodu,
která upravuje pravidla pro nakládání s Důvěrnými informacemi převzatými Účastníkem.

2.

PŘEDMĚT DOHODY

2.1.

Předmětem této Dohody je povinnost Účastníka použít Důvěrné informace dle této
Dohody pouze způsobem a k účelu v této Dohodě stanoveným.

2.2.

Nedohodnou-li se Strany jinak, Účastník není oprávněn nakládat s Důvěrnými
informacemi jinak než dle této Dohody.

2.3.

Účelem této Dohody je zejména zamezení vyzrazení jakýchkoliv technických informací,
které tato Dohoda pokrývá a které Zadavatel považuje za své obchodní tajemství či
know-how či předmět práva duševního vlastnictví.

3.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

3.1.

Nedohodnou-li se Účastník a Zadavatel jinak, jsou veškeré informace, které byly
Zadavatelem Účastníkovi poskytnuty a jsou uvedené v příloze č. 1 této Dohody
považovány za Důvěrné informace, jejichž použití podléhá této Dohodě. Za důvěrné ve
smyslu tohoto odstavce se považují také veškeré informace, které na informace dle
předchozí věty nepochybně přímo či nepřímo navazují.

4.

UŽITÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

4.1.

Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím Zadavatele a Účastník je
oprávněn tyto užít jen pro účely své účasti v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky
či v nezbytně nutném rozsahu pro plnění Veřejné zakázky.

4.2.

Účastník se zavazuje zachovat důvěrnost Důvěrných informací a nezpřístupnit je žádné
třetí osobě. Účastník je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným třetím osobám jen
s předchozím písemným souhlasem Zadavatele anebo při splnění podmínek uvedených
v článku 5. Dohody.

4.3.

Svým zaměstnancům je Účastník oprávněn Důvěrné informace zpřístupnit jen v rozsahu,
v jakém je pro konkrétní osobu nezbytně nutné, aby se s Důvěrnými informacemi
seznámila pro účely účasti Účastníka v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky či při
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plnění (realizaci) Veřejné zakázky. Tyto osoby musí být poučeny o důvěrném charakteru
předávaných informací a zavázány k mlčenlivosti.
5.

PODDODAVATELÉ

5.1.

Pokud Účastník zvažuje spolupracovat při přípravě předběžné či konečné nabídky na
realizaci Veřejně zakázky a/nebo při eventuálním plnění Veřejné zakázky Účastníkem se
třetími osobami, zavazuje se sdílet s těmito osobami (dále jen „Poddodavatelé“)
Důvěrné informace jen v souladu s tímto článkem 5. Dohody.

5.2.

Za Poddodavatele se považuje jakákoliv třetí osoba spolupracující s Účastníkem dle odst.
5.1. Dohody bez ohledu na to, zda:
•

spolupráce probíhá v rámci konsorcia Účastníka a takovéto třetí osoby, jehož
členové odpovídají Zadavateli společně a nerozdílně, nebo

•

spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu takovéto třetí osoby vůči
Účastníkovi, nebo

•

spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu Účastníka vůči takovéto třetí
osobě, nebo

•
5.3.

Účastník a třetí osoba zvolili eventuální jinou formu spolupráce.

Sdílení Důvěrných informací je v nezbytně nutném rozsahu možné jen za předpokladu,
že Účastník uzavřel s Poddodavatelem dohodu o ochraně informací, na základě které
budou Důvěrné informace poskytnuté Účastníkovi a sdílené s Poddodavatelem podléhat
ochraně i ze strany Poddodavatele za stejných podmínek, jako jsou stanoveny touto
Smlouvou; tento předpoklad se považuje zejména za splněný, pokud bude Objednateli
doručeno vyhotovení takovéto dohody o ochraně informací podepsané osobami
zastupujícími Poddodavatele a Účastníka, stejně jako jmenný seznam všech
Poddodavatelů, kterým byly nebo mohou být Účastníkem Důvěrné informace jakýmkoliv
způsobem zpřístupněny.

6.

SPLNĚNÍ ÚČELU DOHODY

6.1.

Účastník se zavazuje, že po splnění účelu této Dohody dle článku 1 anebo na písemnou
výzvu Zadavatele, vrátí všechny přijaté Důvěrné informace Zadavateli, je-li to objektivně
možné, a jakékoliv kopie či jiné informace, které v souvislosti s plněním předmětu a účelu
této Dohody pořídil, bezodkladně zničí. Současně se Účastník zavazuje, že jakékoliv
Důvěrné informace jakýmkoliv způsobem nadále nesdělí či nepoužije a tuto povinnost
zajistí také u všech osob, jimž byly Důvěrné informace zpřístupněny.

7.

PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

7.1.

Účastník odpovídá za porušení povinností pro nakládání s Důvěrnými informacemi dle
článku 4 této Dohody, které způsobil jeho Poddodavatel, jako by toto porušení způsobil
sám Účastník.
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7.2.

Poruší-li Účastník jakoukoliv povinnost dle této Dohody, vznikne Zadavateli právo
požadovat zaplacení smluvní pokuty Účastníkem ve výši 20.000.000,- Kč za každé
porušení takové povinnosti, nejedná-li se o zanedbatelné porušení, u kterého Účastník
prokáže, že jejím porušením nemohlo dojít ke škodě/újmě.

7.3.

Povinnost Účastníka zaplatit smluvní pokutu dle této Dohody se nedotýká nároku
Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, která ke vzniku nároku
na smluvní pokutu vedla, a to v plné výši.

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.

Povinnost chránit Důvěrné informace zavazuje Účastníka bez ohledu na případný zánik
účinnosti této Dohody po neomezenou dobu od uzavření této Dohody. Ustanovení
o odpovědnosti a smluvních pokutách budou považována za účinná i pro případy
porušení povinnosti v době dle předchozí věty.

8.2.

Účastník není oprávněn bez souhlasu Zadavatele postoupit závazky plynoucí z této
Dohody třetí osobě. Zadavatel je oprávněn postoupit závazky plynoucí z této Dohody
třetí osobě i bez předchozího souhlasu Účastníka. Případné spory se budou řešit před
českými soudy podle platného českého právního řádu. Místní příslušnost soudu se
sjednává podle sídla Zadavatele.

8.3.

Zadavatel může provést započtení svých veškerých pohledávek vůči Účastníkovi, a to
splatných, nesplatných i budoucích, strany Dohody v tomto kontextu vylučují aplikaci
ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku. Účastník není oprávněn započítat
jakékoliv své pohledávky vůči Zadavateli vyplývající z této Dohody.

8.4.

Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou stran ve formě číslovaných
dodatků této Dohody, podepsaných za každou stranu osobou nebo osobami
oprávněnými zastupovat tuto stranu.
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8.5.

Nedílnou součást Dohody tvoří Příloha č. 1 Specifikace Důvěrných informací

Zadavatel

Účastník

V _____________ dne _____________

V _____________ dne _____________

.........................................................................

.........................................................................

SAKO Brno, a.s.
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Příloha č. 1

Specifikace Důvěrných informací

1.

Cenové údaje z listu s názvem „Jednotkové ceny_Unit prices“ Závazného ekonomického
modelu (Část 0.d Zadávací dokumentace);

2.

Závazný vzor ekonomického modelu ve formátu.xlsx (Část 0.d Zadávací dokumentace)

3.

3D model (Část III – příloha D3 3D model projektu Zadávací dokumentace)
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