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Číslo v CES: 5499

Pakty Integrity
uzavfené na

základě

Memoranda o

porozuměni

pro fázi rozvoje

Paktů

Integrity mezi stranami

(dále jen "PI")

Mínisterstvo pro místni rozvoj - Česká republika
zastoupeno JUDr. Olgou
Staroměstské náměstí

Letáčkovou

6

110 15 Praha 1
IČ: 660 02 222

(dále jen ..MMR" nebo

.,veřejný

zadavatel")

a
Transparency International - Česká republika, o.p.s.
zastoupena Davidem

Ondráčkou,

M.A.

Sokolovská 240/143
180 00 Praha 8
IČ : 272 15814

(dále jen "TI" nebo "nezávislý

monitoť')

a
Vítězný uchazeč
informačního
společně

o veřejnou zakázku s názvem "Služby technického dozoru nad provozem
systému MS2014+" (dále jen " předmětná zakázka")

též "smluvní strany"

v následujícím

znění :

Preambule
Smluvní strany jsou vedeny snahou jednat ve veřejném zájmu , s nezby1nou transparentností a s cílem
posílit důvěru v efektivitu a otevfenost zadávacího řízení. Účelem je eliminovat na nejnižší možné
riziko korupce, které ohrožuje principy dobré správy veřejných institucí, demokratické a etické
hodnoty, udržitelný rozvoj a principy spravedlnosti obsažené v českém právním fádu .
Pfi dodržování vzájemných práva povinností smluvních stran obsažených v PI má být dosaženo cíle
zachovávání ústavních zásad , jakož i zásad plynoucích ze zákona o vefejných zakázkách dále jen
"ZVZ"), kterými jsou zásada transparentnosti , rovného zacházení a nediskriminace , jakož i zvláštní
pravidla a povinnosti veřejného zadavatele pro zveřejňování plynoucí z prováděcích pfedpisů ZVZ.
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I. Práva a povinnosti smluvních stran
Článek 1

Smluvní strany se zavazují vyvínout veškeré úsílí, které povede k dosažení účelu PI a dále se zavazuji
dodržovat ZVZ, a to ve všech fázích zadávacího rízení na velejnou zakázku s názvem
"Služby technického dozoru nad provozem ínformačního systému MS2014+" (dále jen "zadávací
lízení" nebo také "velejná zakázka").
důsledné

Článek 2

Smluvní strany se zavazují poučit obchodní partnery, s nimiž jsou nebo s nimiž jim vznikne smluvní
vztah v souvislosti s realizací zadávacího lízení a plněním velejné zakázky, aby se zdrželi veškerého
jednání, které by bylo způsobilé zmafit účel PI.
Článek 3

Smluvní strany prohlašují, že v průběhu zadávacího rízeni a v době plnění velejné zakázky nebudou
od ostatních uchazečů o velejnou zakázku nebo od ostatních smluvních partnerů , nebo dalšlch osob ,
které mohou nebo mohli mlt zájem na ovlivnění průběhu zadávacího lízení nebo průběhu plnění
velejné zakázky, jak oni tak žádný z jejich zaměstnanců využívat neoprávněných výhod nebo pfijímat
pro sebe nebo tfetí stranu plnění , které by mohlo ovlivnit jejich nestrannost.
Článek 4

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout součinnost dozorovým orgánům , orgánům zajišťujícím
právní ochranu a soudním orgánům , kdykoli to bude tfeba k zachování hodnot plynoucích z vefejného
zájmu a PI.
(2) Po dobu trvání PI veřejný zadavatel i vítězný uchazeč souhlasí s tím , že po předchozí konzultaci
s nezávislým monitorem budou čínit kroky v souladu s doporučeními nezávislého monitora za účelem
dosažení cílů stanovených v PI.
Článek 5

Smluvní strany se zavazují, že po uzavfení smlouvy v rámci pfedmětné zakázky budou realizovat
alespoň dvakrát ročně schůzky , v jejichž rámci budou konzultovat dosavadní průběh spolupráce.

II. Práva a povinnosti

veřejného

zadavatele

Článek 6

Vefejný zadavatel je povinen implementovat do smlouvy, která má být uzavfena s vítězným
uchazečem a která je nedllnou součástí zadávací dokumentace, ustanovení PI týkající se práv
a povinností vítězného uchazeče nebo pfímo v zadávací dokumentaci zavázat uchazeče , že se
zavazuje pfistoupit k PI.
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Článek 7

(1) Veřejný zadavatel je povinen připravit a předložit nezávislému monitorovi v souvislosti
s předmětnou zakázkou
a) seznam fyzických a právnických osob, které se přimo podílejí na přípravě zadávací
dokumentace, na zadávacim řízení nebo na realizaci veřejné zakázky;
b) seznam členů Komise jmenované zadavatelem , která je kompetentní k posouzení
a hodnocení kvalifikace uchazečů a nabídek.
c) veškerou dokumentaci k veřejné zakázce ve smyslu ZVZ, přičemž zadávac! dokumentaci
vč . příloh poskytne veřejný zadavatel nezávislému monitorovi minimálně 3 pracovní dny
před zahájením zadávacího řízení ;
d) veřejný zadavatel je povinen poskytovat nezávislému monitorovi veškeré zprávy a zápisy
z jednání Komise, a to včetně odlišných stanovisek jejích členů , nejpozději
do 3 pracovních dnů od jednání Komise. Nezávislý monitor je povinen při zpracovávání
dílčich a závěrečných zpráv jednat tak, aby zabránil zveřejněni konkrétních názorů
a stanovisek jednotlivých členů Komise;
e) smlouvu, která byla uzavřena s vitězným uchazečem , vč. všech jejích příloh , dodatků
a harmonogramu plněni , a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího uzavřeni.
(2) Jakoukoli změnu ve výše uvedených dokumentech je veřejný zadavatel povinen nezávislému
monitorovi zaslat do 3 pracovních od jejich vzniku .
(3) Probíhají-Ii mezi veřejným zadavatelem a vítězným uchazečem jednání, z nichž je patrné, že dojde
ke změně obsahu závazku, musí byt nezávislý monitor o plánovaných změnách informován ještě
před nabytim účinnosti těchto změn .
Článek 8
Veřejný

zadavatel je povinen

předložit

v souvislosti s předmětnou zakázkou nezávislému monitorovi
na jeho vyžádání

a) jak plánované tak skutečné výdaje sloužíc! k zajištěni poradců / expertů nebo jiných osob
podílejících se na přípravě a realizaci zadávaciho řízení a plnění veřejné zakázky;
b) veškerou , nebo dílčí korespondenci , která byla vedena s vítězným uchazečem, ať už
v elektronické nebo v listinné podobě ,
a to vždy ve

lhůtě

stanovené nezávislým monitorem

přiměřené

k rozsahu požadovaných

dokumentů .

III. Práva a povínnosti

vítězného uchazeče

Článek 9
Vítězný uchazeč

souhlasí s Um, že poskytne nezávislému monitorovi na jeho vyžádání

a) úplný seznam externích poskytovatelů služeb Uak fyzických tak právnických osob)
a subjektů , na něž byly outsourcovány dílči služby související s přípravou a procesem
zadávacího řízen! připadně s realizací veřejné zakázky;
b) v případě , že smluvní strany uchazeče jsou právnickými osobami , musi byt nezávislému
monitorovi na jeho vyžádání k dispozici seznam osob, které se budou přimo podllet
na plnění veřejné zakázky.
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Článek 10

(1) Vítězný

uchazeč

je povinen určit ihned po podpisu smlouvy, na jejímž základě bude realizovat
zakázky, osobu odpovědnou za naplňování ustanovení PI na straně vítězného
uchazeče a jméno této osoby sdělit nezávislému monitorovi.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 provádí interní kontroly s ohledem na zajištění zásad PI , jakož
i s ohledem na naplňování interních předpisů týkajících se protikorupční politiky, a to:
a) z vlastní iniciativy;
b) z podnětu zadavatele;
c) z podnětu nezávislého monitora.
plnění veřejné

IV. Práva a povinnost nezávíslého monítora
Článek 11

(1) Nezávislý monitor je povinen sdělit veřejnému zadavateli jména pověřených zaměstnanců , kteřl
budou oprávněni jednat v souladu s právy a povinnostmi stanovenými v PI , a to nejpozději 3 pracovni
dny po nabyti účinnosti PI. Změnu pověřených zaměstnanců dle tohoto odstavce je nezávislý monior
povinen oznámit veřejnému zadavateli do 3 pracovních dnů od nastalé změny.
(2) Nezávislý monitor je povinen uchovávat zápisy z provedených kontrol a veškeré dokumenty
získané v souvislosti s výkonem činnosti v rámci PI a chránit je před neoprávněným přístupem třetlch
osob, a to i v rámci organizace nezávislého monitora. Interní monitor je povinen chránit i identitu
a informace obsažené v interní komunikaci smluvních stran .
Článek 12

(1) Nezávislý monitor je povinen po dohodě se smluvnlmi stranami uspořádat v průběhu projektu
alespoň 3 tiskové konference , v jejichž rámci bude prezentovat cíle PI a průběh realizace PI.
Článek 13

(1) Za účelem
monitor právo:

splnění

povinnosti nezávislého monitora uvedených v

článku

16 PI má nezávislý

1. monitorovat průběh zadávacího řízení , což spočívá zejména v účasti na dílčích úkonech
zadavatele nebo v přítomnosti na jednání hodnoticí komise v rámci zadávacího řízení, pokud si
členové hodnotící komise nevyhradí jinak;
2. požadovat a kontrolovat dokumenty týkající se přípravy zadávacího řízení , které má veřejných
zadavatel k dispozici, či dokumenty vítězného uchazeče , které použil k přípravě nabídky
pro předmětnou zakázku ;
3. posoudit průběh zadávaciho řízení a realizace veřejné zakázky s požadavky současné
legislativy a s cíli PI a upozornit veřejného zadavatele nebo vitězného uchazeče na situace ,
které s sebou mohou nést riziko porušeni PI nebo souvisejících právních předpisů a doporučit
smluvním stranám preventivní opatlení nebo opatlení vedoucl k eliminaci možných chyb
v průběhu zadávaclho lizení nebo realizace veřejné zakázky;
4. v okamžiku , kdy je velejná zakázka zadána vítěznému uchazeči , účastnit se jednáni mezi
zadavatelem a vítězným uchazečem , jakož i provádět vlastní aktivity související monitoringem
plnění velejné zakázky;
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5. vydávat doporučení preventívních opatření nebo doporučení nápravných opatření v případech ,
kdy bude v postupech zadavatele nebo uchazeče ídentífikováno jednání, které je v rozporu se
zásadami PI případně s českým právním řádem ;
6. provádět anonymni
7. po

předchozi

průzkumy

mezi uživateli systému MS2014+;

konzultaci se smluvními
a závěrečných zpráv

stranami

zveřejňovat

výsledky

své

činnosti

činu

postoupit

prostřednictvím dílčích

8. v případě důvodného podezření na spáchání správního deliktu nebo trestného
nezbytné informace prokazující takové jednání přislušným institucim.

(3) S veškerými informacemi, které se nezávislý monitor dozvěděl v souvislosti s výkonem svých
pravomocí uvedených v odstavci 1 a při samotné realizaci PI , se zachází jako s důvěrnými
a nezávislý monitor je nesmí poskytnout bez svolení smluvních stran , vyjma případu
uvedeného v čl. 13 odst. 1 bod 8, třetí straně, a je povinen zachovávat mlčenlivost. Povinnost
mlčenlivosti se vztahuje i na období po ukončeni spolupráce v rámci PI. V případě porušeni
závazku mlčenlivosti, se nezávislý monitor zavazuje uhradit veřejnému zadavateli smluvni
pokutu ve výši 100 000 Kč , a to za každý jednotlivý případ porušení mlčenlivostí. Uhrazením
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

V.

Opatření

v

případě

pochybení

Článek 14

V připadech , kdy pochybení zadavatele nebo uchazeče , tedy jednání, které představuje proviněni
proti vnitřnim předpisům zadavatele nebo uchazeče , musí být bezodkladně zahájeno odpovídající
vnitřní řízení , v jehož rámci bude objasněno jednání dotčených zaměstnanců . Výsledky takového
vnitřního řízení musí být předloženo nezávislému monitoroví.

VI. Zprávy nezávislého monitora
Článek 15

(1) Nezávislý monitor musí v průběhu trváni PI vyhotovit dílčí zprávu o průběhu zadávacího řízení,
která bude dokončena do 60 dnů od podepsání smlouvy vítězným uchazečem. Dále nezávislý monitor
vyhotovuje každých 6 měsíců dílčí zprávu o průběhu realizace plnění veřejné zakázky. Zadavatel
i vybraný uchazeč mají možnost se k výše uvedeným zprávám vyjádřit (vyjádření bude pak přílohou
těchto zpráv).
(2) Nezávislý monitor je povinen vyhotovit závěrečnou zprávu, která musí obsahovat souhrnné
informace z dílčích zpráv a posouzení správností postupů v rámci zadávacího řízení a průběhu
realizace veřejné zakázky s požadavky vyplývajícími z příslušných právních předpisů a z PI.
(3) Nezávislý monitor, po projednání se smluvními stranami, zveřejní veškeré výše uvedené zprávy
na svých internetových stránkách, a to v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
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Článek 16

Komunikace mezi smluvnímí stranami musí probíhat písemně, a to lístinnou formou nebo
prostřednictvím e-mailu. Z osobních schůzek bude uchováván zápis podepsaný osobamí oprávněnými
jednat jménem zúčastněných stran, který bude obsahovat informaci o předmětu jednání a o dílčích
stanovíscích smluvních stran . Pro účely PI exístuje evidence dokumentů , které byly poskytnuty
nezávislému monítoroví.
Článek 17

PI jsou platné a účinné mezi TI a MMR dnem podpisu oprávněnými osobami. Vůči uchazeči jsou
PI platné a účinné dnem podpisu smlouvy uzavřené v předmětném zadávacím řízení , do které byla
ímplementována ustanovení PI týkající se práva povinnosti vítězného uchazeče.

Článek 18

PI jsou uzavřeny na dobu určitou , a to do účinnosti smlouvy, uzavřené s vítězným uchazečem veřejné
zakázky. Bude-Ii smlouva na veřejnou zakázku s vítězným uchazečem ukončena dříve , bude ukončen
i PI v souladu s touto smlouvou .
Článek 19

Po nabyti platnosti a účinnosti PI mezi TI a MMR musí veřejný zadavatel zveřejnit na svých
internetových stránkách celý text PI. Text PI je nedílnou součástí zadávací dokumentace předmětné
zakázky.
Článek 20

Smluvní strany se zavazuji

řešit

veškeré spory

ohledně

výkladu a

naplňování

Místo, datum

Místo, datum

''PJ!JH1 ~rl2r;lb

»?1/74; zf. -l.ťtNt'

Jménem

Jménem

y, Inte~n~- Česká republika,

Ministerstva pro místní rozvoj

i1J~l4
Letáčková

JUDr. Olga
náměstkyně

evropských

nejprve smírnou cestou .

pro

fondů

řízení
sekce koordinace
a mezinárodnich vztahů

o.p.s.

David

Ondráčka,

M.A.

ředitel
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