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SERVISNf SMLOUVA
"Efektivní a transparentní úřad"
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §1746 odst. 2 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Benešov

sídlo:

Masarykovo náměstí 100, 256 Ol Benešov

IČO:

00231401

DIČ:

CZ00231401

bankovní spojení:

čs, a.s

číslo účtu:

27-320035309/0800

zástupce ve věcech
smluvních:

Ing. Petr Hostek, MBA, starosta

(dále jen "Objednatel")

a
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4, 586 Ol Jihlava

sídlo:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 9313
IČ:

47903783

DIČ:

CZ47903783

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu

19-4645650287/0100

(CZK):

jednající:

Ing. Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel

(dále jen "Zhotovitel")
dále označovány společně jako "Strany" a/nebo "Smluvní strany"

takto:

1

-.
**** *
*
*
* *** *

1
1.1

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Závazkový vztah založený podle této smlouvy se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník") a Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen autorský zákon), a v souladu s§ 1746 odst. 2 a násl. občanského zákoníku.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku a
implementaci komponent pro elektronizaci procesů včetně posílení infrastruktury a bezpečnosti
prostředí s názvem: "Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení" včetně poskytnutí licencí,
(dodávka rozšíření hardware- část 2 veřejné zakázky, není součástí plnění této části zakázky dle této
smlouvy) a dalších souvisejících služeb (dále též "smlouva").

1.2

Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem Integrovaného regionálního
operačního programu (dále také "IROP") a Prováděcím dokumentem IROP, v souladu s výzvou k
předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich
veškerých příloh a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či
zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah
uvedených dokumentů je jim znám.

1.3

Smluvní strany shodně prohlašují, že
skutečností v době uzavření smlouvy.

identifikační

údaje uvedené ve

smlouvě

jsou v souladu s právní

Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
1.4

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v dotčeném
oboru, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je podle příslušných právních
předpisů postačující k provedení díla podle této smlouvy.

1.5

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele (Účastníka) ze dne 26. 3. 2018 podaná do
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Efektivní a transparentní úřad- nové vyhlášení".

1.6

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za smluvních podmínek
uvedených ve smlouvě.

1.7

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, legislativních
update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat obecně
platným právním předpisům ČR.

1.8

Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání Objednatele opatřit předmět smlouvy a každý update,
legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným prohlášením o tom, že
předmět Smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR.

1.9

Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu
kryjící odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění ve výši
minimálně 1 mil. Kč, kterou se zavazuje kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí Objednateli.

1.10

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně

1.11

Zhotovitel a Objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy.

2
2.1

způsobilý

k zajištění předmětu smlouvy.

ÚČEL SMLOUVY
Účelem této servisní smlouvy je určení a definice závazku smluvních stran ve smyslu poskytování
technické servisní podpory (dále jen servis nebo servisní podpora) Zhotovitelem pro potřeby
Objednatele, a to zejména časové a věcné vymezení způsobu provádění servisních činností
Zhotovitelem, stanovení předmětu a rozsahu servisních činností, určení ceny těchto činností a způsobu
její úhrady Objednatelem a vymezení dalších náležitostí souvisejících s právy a povinnostmi smluvních
stran plynoucích z této smlouvy.
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Smluvní strany souhlasí s touto smlouvou s vědomím, že její plnění má za cíl zajistit optimální chod
dodaného plnění dle části 1 veřejné zakázky "Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení", a to za
předpokladu aktivní a cílevědomé součinnosti obou smluvních stran v intencích pravidel této smlouvy, i
vlastní snahy každé ze smluvních stran samostatně minimalizovat případné poruchy, závady a chyby
servisovaného vybavení.
Vymezení podporovaného systému pro účely této Smlouvy je uvedeno v Příloze č 1 Technická
specifikace.

3

o

DEFINICE POJMU
Informační

systém - je soubor technického vybavení (servery, komunikační infrastruktura, uživatelská
a jiné) a programového vybavení (operační systémy, databázové a aplikační programové
vybavení a jiné), jejichž zabezpečení servisu je předmětem smlouvy.
pracoviště

Podporované programové vybavení (dále též "SW") -je soubor programů, jejichž funkčnost podporuje
servisní pracoviště Zhotovitele podle pravidel a zásad určených servisní smlouvou.
Podporované technické vybavení (dále též "HW") - je soubor zařízení, jejichž funkčnost podporuje
servisní pracoviště Zhotovitele podle pravidel a zásad určených servisní smlouvou pokud byly součástí
dodávky dle smlouvy o dílo
Aktualizace programového vybavení (Update Service, Maintenance) - představuje předávání nových
verzí SW modulů programového vybavení s vylepšenými funkcemi tak, jak je výrobce programového
vybavení dává k dispozici.
Aktualizace programového vybavení zajišťují jeho kompatibilitu s ostatními SW a HW komponenty
informačního systému Objednatele v souvislosti s jejich vývojem.
Servisní podpora- je služba, která zahrnuje postupně jeden nebo více způsobů podpory.
Vymezení servisní podpory pro účely této Smlouvy je uvedeno v Příloze A - Vymezení rozsahu a cen
servisní podpory a Příloze B- Vymezení mechanismů servisní podpory a kontaktní údaje.
Místo instalace - je
nebo jeho část.

pracoviště,

kde je instalováno podporované programové nebo technické vybavení

Zhotovitele - provádí všechny servisní úkony směřující k rychlému odstranění
potíží a k zajištění provozuschopnosti podporovaného programového nebo technického
vybavení v rozsahu a způsobem určeném ustanoveními smlouvy.
Servisní

pracoviště

zjištěných

Nahlášení požadavku na servisní podporu - je úkon, kterým kontaktní pracovník Objednatele sdělí
servisnímu pracovišti Zhotovitele, že nastaly provozní potíže podporovaného vybavení, které není
možné vyřešit silami Objednatele, a kterým proto žádá servisní pracoviště Zhotovitele o poskytnutí
servisní podpory.
Vymezení mechanismů servisní podpory a kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze B - Vymezení
mechanismů servisní podpory a kontaktní údaje.
Odezva - je první reakce servisního pracoviště Zhotovitele na požadavek Objednatele na poskytnutí
servisní podpory, která směřuje ke zjištění příčin oznámených provozních potíží.
Zprovoznění technického vybavení - je uvedení technického vybavení do stavu, ve kterém vykazuje

provozní vlastnosti specifikované výrobcem.
Servisní zásah - je označení činností, které směřují k odstranění oznámených provozních potíží
podporovaného programového vybavení nebo ke zprovoznění podporovaného technického vybavení a
vykonává je pracovník servisního pracoviště Zhotovitele buď vzdáleně (vzdáleným přístupem nebo
interaktivně po telefonu) nebo osobně (v místě instalace).
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URČENÍ TYPU SERVISNÍ PODPORY A SERVISNÍHO OBDOBÍ
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli typ servisní podpory, která bude obsahovat následující
prvky:
4.1.1

Zhotovitel zajistí, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, legislativního update,
upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy
aktuálním obecně platným právním předpisům ČR a platným standardům ISVS.

4.1.2

V rámci běžného rozvoje jednotlivých modulů IS Zhotovitele poskytnutí aktualizovaných verzí
nejpozději do 3 měsíců po uvolnění Zhotovitelem nové verze k distribuci.

4.1.3

Poskytování informací o změnách a nových funkcích v aktualizovaných verzích IS Zhotovitele.

4.1.4

Průběžnou

4.1.5

Součinnost při

aktualizaci dokumentace k programovému vybavení.
zásadním upgrade operačního systému a databázového systému na vyšší verze.

4.1.6

Udržitelnost HW a SW třetích stran, dodaných Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky.

4.1.7

Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány Zhotovitelem, případně
prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce.

4.1.8

Technická podpora a servis budou realizovány v místě Objednatele. Výjimku tvoří činnosti
realizované vzdáleným připojením Zhotovitele do prostředí Objednatele.

4.1.9

Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory Zhotovitele (HelpDesk).

4.1.10

Služba Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním
čísle v režimu 5x8 (8 hodin v pracovní dny) v době od 09:00 do 17:00 hod, příjem požadavku
bude zajištěn lidskou obsluhou.

4.1.11

Služba HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím
webového rozhraní v režimu 7x24 (nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů
Zhotovitele při správě systému HelpDesk).

4.1.12

Služba HelpDesk bude Objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích,
jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.

4.1.13

Služba HelpDesk bude Objednateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např.
zadaný, v řešení, uzavřený atd.) a musí Objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného
požadavku.

4.1.14

Služba HelpDesk bude poskytovat Objednateli přístup i k uzavřeným požadavkům a způsobu
jejich řešení, bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po
jejich vyřešení.

4.1.15

HelpDesk bude umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato
funkcionalita bude poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání Objednatele ve formátu
minimálně *.xls a *.csv.

Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může poskytováním servisních služeb nebo jejich částí pověřit
osobu.

třetí

Tímto se Zhotovitel nezbavuje jakýchkoli práv, povinností nebo závazků vyplývajících z této smlouvy a
především se nezbavuje odpovědnosti za řádné provedení předmětu této smlouvy pro Objednatele.
4.3

Délka servisního období se stanovuje na dobu od počátku zkušebního provozu. Po dobu zkušebního
provozu je poskytována zdarma.
Po ukončení zkušebního provozu a předání díla rutinního (produktivního) provozu bude servisní podpora
poskytována za úplatu, na základě této smlouvy. Servisní období je po celou dobu udržitelnosti projektu,
přičemž doba udržitelnosti projektu je 60 měsíců ode dne předání díla do rutinního (produktivního)
provozu.

4.4

Uzavřením písemného dodatku k této smlouvě může být délka servisního období prodloužena,
nejpozději

však před uplynutím původního servisního období stanoveného v odst. 4.3.
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Po celou dobu poskytování servisní podpory je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho
vyžádání písemný přehled provedených činností.

CENA
Cena za roční poskytování servisní podpory (dále jen "cena") je stanovena na:
Cena za roční technickou podporu bez DPH

118 268,- Kč
24 836,-

DPH

Kč

Cena za roční technickou podporu včetně DPH

143104,- Kč

Cena za S let technické podpory bez DPH

S91340,-

DPH

124 181,- Kč

Cena za S let technické podpory včetně DPH

71S S21,- Kč

Kč

S.2

Smluvní strany se dohodly, že cenu uhradí Objednatel na základě faktur vystavených jednou
dnem zdanitelného plnění určeným k poslednímu dni v zúčtovacím období.

ročně

S.3

Splatnost faktury- daňového dokladu, je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení Objednateli.

se

Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch
účtu Zhotovitele.
S.4

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. S63/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Zákona č. 23S/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

S.S

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také
S.S.1

číslo

a datum vystavení faktury,

S.S.2

číslo

smlouvy a datum jejího

S.S.3

název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z
Integrovaného regionálního operačního programu, následujícím způsobem: Projekt
"Efektivní a transparentní úřad", reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002089, je
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu,

S.S.4

předmět plnění

číslo uzavřené

S.S.S

uzavření, číslo veřejné

zakázky,

a jeho přesnou specifikaci ve slovním
smlouvy),

vyjádření (nestačí

pouze odkaz na

označení

banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od
uvedeného v této smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat
Objednatele),

čísla

S.6

S.S.6

lhůtu

S.S.7

název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele,

S.5.8

jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila,

splatnosti faktury,
včetně

kontaktního telefonu.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury.
Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti
běží znovu ode dne doručení nové faktury Objednateli.

S.7

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou uzavírat písemný
dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době
uskutečnění zdanitelného plnění.
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SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci Zhotovitele budou při plnění závazků, které vyplývají z této
smlouvy, dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud
se vztahují k činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí.
Pokud porušením těchto předpisů Zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady Zhotovitel.
Objednatel je povinen
dodržovat.

prokazatelně

seznámit Zhotovitele s interními

předpisy,

které musí Zhotovitel

6.2

Zhotovitel se zavazuje vytvářet ze své strany podmínky směřující k minimalizaci případných škod na
technickém vybavení Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním servisních zásahů, které může
ovlivnit výhradně Objednatel.

6.3

Zhotovitel odpovídá za škody na technickém vybavení Objednatele, které prokazatelně způsobili
pracovníci Zhotovitele.

6.4

V Příloze B - Vymezení mechanismů servisní podpory a kontaktní údaje Zhotovitel, resp. Objednatel
stanovili jako kontaktní osoby odpovědné pracovníky. Tyto kontaktní osoby budou oprávněny
zastupovat Zhotovitele, resp. Objednatele při plnění ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel, resp. Objednatel se zavazuje v případě změn kontaktních údajů oznámit tyto změny
neprodleně v písemné podobě druhé smluvní straně.

6.5

Smluvní strany se zavazují, že kontaktní osoby si budou při plnění ustanovení této smlouvy poskytovat
vzájemnou co nejúčinnější součinnost po celou dobu od nahlášení požadavku na servisní podporu až do
uzavření servisního případu, a že budou dodržovat postupy specifikované touto smlouvou.

6.6

Objednatel zajistí, aby ze strany Objednatele nebyly Zhotoviteli
podpory.

činěny překážky

pro poskytování servisní

K tomu Objednatel zejména

6.7

6.6.1

bude poskytovat pracovníkům servisního pracoviště Zhotovitele podle jejich pokynů po
celou dobu řešení servisního případu od nahlášení požadavku na servisní podporu až do
uzavření servisního případu všechny požadované informace (i datové soubory, kopie
obrazovek a výstupy příkazů apod.) a výsledky doporučených úkonů potřebné k
diagnostice příčin a řešení oznámených provozních potíží podporovaného vybavení,

6.6.2

umožní pracovníkům servisního pracoviště Zhotovitele vstup na příslušné místo provedení
servisního zásahu a podle místních podmínek jim umožní i vjezd do objektu a parkování
vozidla po celou dobu trvání servisního zásahu,

6.6.3

zajistí po celou dobu trvání servisního zásahu dosažitelnost (případně fyzickou přítomnost)
příslušných kontaktních osob Objednatele a případně i dalších potřebných odborných
pracovníků v místě instalace podporovaného vybavení a jejich co nejúčinnější součinnost.

Zhotovitel může poskytnout Objednateli odbornou pomoc nebo asistenci i při řešení jiných úkolů než
bylo možné smlouvou specifikovat (např. odbornou pomoc při zajištění správné funkčnosti jiného
vybavení Objednatele než podle specifikace v Příloze A- Vymezení rozsahu a cen servisní podpory).
Přesné podmínky a postupy odborné pomoci nebo asistence budou dohodnuty mezi Objednatelem a
Zhotovitelem pro každý takový případ zvlášť podle rozsahu požadavku Objednatele a aktuálních
možností Zhotovitele.

7
7.1

NÁHRADNÍ DÍLY
Náhradní díly, které jsou Zhotovitelem použity při zprovoznění podporovaného technického vybavení
které je v platné záruční době, se stávají součástí zařízení a platí pro ně původní záruční doba
zařízení. Takto použité náhradní díly se stávají majetkem Objednatele a vadné díly se stávají majetkem
Zhotovitele.
(zařízení),
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Jestliže Objednatel vadný díl předá při opravě Zhotoviteli, cena náhradního dílu se nefakturuje. Jestliže
Objednatel z jakýchkoli důvodů vadný díl nepředá při opravě Zhotoviteli, uhradí Objednatel Zhotoviteli
cenu náhradního dílu použitého místo vadného dílu nebo cenu celého náhradního zařízení podle
aktuálně platného ceníku Zhotovitele.
Po úhradě této ceny se stává vadný díl nebo celé vadné zařízení majetkem Objednatele.

7.2

Náhradní díly, které jsou Zhotovitelem použity při zprovoznění podporovaného technického vybavení
které není v platné záruční době, mají záruční dobu 24 měsíců od ukončení opravy.
Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu náhradního dílu použitého místo vadného dílu podle aktuálně
platného ceníku Zhotovitele. Po úhradě této ceny se stává náhradní díl majetkem Objednatele. Vadné
díly zůstávají majetkem Objednatele.
(zařízení),

7.3

Spotřební

7.4

S datovými nosiči, které obsahují informace označené Objednatelem jako důvěrné nebo utajované, musí
být v souvislosti s plněním ustanovení servisní smlouvy nakládáno podle rozhodnutí Objednatele a na
jeho odpovědnost.
o

8

materiál není předmětem servisní podpory.

v

,

,

,

o

DUVERNE INFORMACE, OCHRANA OSOBNICH UDAJU

8.1

V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je tato smlouva
zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ").

8.2

Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ.

8.3

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této smlouvy.

8.4

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy,
za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat
po dobu nezbytnou k uplatnění práv Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované
osobních údaje Objednateli, osobní údaje likvidovat.

8.5

Zhotovitel

učiní

v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická
osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů.

opatření

zabraňující přístupu neoprávněných

8.6

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli v souladu s platnými právními
mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

8.7

Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní údaje, byly
uchovávány pouze v uzamykatelných místnostech.

8.8

Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly
uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.

8.9

Zhotovitel zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti
počítače pouze:
přístup

8.9.1

je-li

8.9.2

je-li přístup k užívání
heslem.

k takovýmto

souborům chráněn

počítače,

v jehož

předpisy poučeni

o povinnosti

heslem,

paměti

jsou tyto soubory

umístěny, chráněn

8.10

Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění vady nebo další vývoj díla nezbytné
poskytnout Zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje z činnosti
Objednatele a jím určených organizací, je Zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo
k jejich úniku či zneužití.

8.11

Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které
nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci
předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují za důvěrné informace.

8.12

Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro
sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým
zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou
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oprávněni

se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit,
aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
8.13

Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace, které:
8.13.1

mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,

8.13.2

byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,

8.13.3

jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze
smluvních stran,

8.13.4

příjemce

8.13.5

jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na
základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,

8.13.6

smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi
nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.

je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,

8.14

Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti této smlouvy.

8.15

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.16

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou,
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným
účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

9
9.1

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
V případě nedodržení doby odezvy nebo jiných dohodnutých termínů Zhotovitelem k jednotlivému
případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu
prodlení s tím, že nejvyšší částka takovéto smluvní pokuty nepřesáhne částku odpovídající smluvní
pokutě za pět dní.
Tuto smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel Objednateli.

9.2

V případě, že Zhotovitel neumožní Objednateli zadat požadavek na servisní zásah z důvodu
nedostupnosti služeb Hot-line ani HelpDesk, způsobené výpadkem uvedených služeb na straně
Zhotovitele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý
jednotlivý případ.
To se netýká
Objednatele.

případu,

kdy Zhotovitel provádí preventivní údržbu a na tuto

skutečnost předem

upozornil

9.3

Za nedodržení pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření podle odst. 11.4 je
Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ
porušení, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ke zjednání nápravy
Objednatel určí.

9.4

V případě, že Objednatel neumožní pracovníkům servisního pracoviště Zhotovitele zahájit servisní zásah
v předem dohodnutém termínu, zaniká právo Objednatele na smluvní pokutu podle odst. 9.1 výše.

9.5

V případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonné výši.

9.6

V případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou faktury, Zhotovitel na tuto skutečnost upozorní
písemným sdělením kontaktní osoby Objednatele a současně kontaktní osobu zastupující smluvní stranu
Objednatele.

9.7

Zhotovitel je po dobu prodlení Objednatele s uhrazením faktury oprávněn pozastavit
smlouvy (není povinen poskytovat Objednateli služby podle ustanovení této smlouvy).

8

plnění

podle této

·.

**** *
*
*
* *•* *

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ~R

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnf rozvoj
Integrovaný regionálnf operačnf program

Zhotovitel sdělí písemně kontaktním osobám uvedeným v odst. 6.4 termín, ke kterému pozastavuje
plnění podle této smlouvy a následně po uhrazení dlužné částky Objednatelem sdělí termín převzetí
úhrady, ke kterému končí pozastavení plnění podle této smlouvy. Zhotovitel není a nemuže být po dobu
pozastavení plnění v prodlení.
9.8

10
10.1

Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnu od doručení jejich vyžádání oprávněnou
smluvní stranou straně povinné. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovním převodem na účet
oprávněné smluvní strany. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají náhrady škody.

UKONČENÍ SMLOUVY
Kterákoliv ze smluvních stran muže od této smlouvy odstoupit z duvodu podstatného porušení
povinností vyplývajících z této smlouvy.
Za podstatné porušení podmínek smlouvy smluvní strany považují:

10.2

Zhotovitelem,

po

řádném

10.1.1

neposkytnutí servisní podpory
Objednatelem, delším než 30 dní,

nahlášení

požadavku

10.1.2

nedodržení doby odezvy nebo jiných dohodnutých termínu Zhotovitelem o více jak 5 dnu,

10.1.3

bezdůvodné přerušení

10.1.4

opakované nesplnění závazku Objednatele poskytnout Zhotoviteli součinnost při plnění
ustanovení této smlouvy i přes písemné upozornění doručené Objednateli,

10.1.5

opakované prodlení Objednatele s placením fakturované částky delší než jeden měsíc ode
dne splatnosti příslušného řádně doručeného daňového dokladu.

prací na servisním případu Zhotovitelem,

Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit ve lhutě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy se o
podstatném porušení povinností dozvěděla, nejpozději však do 6 měsícu ode dne kdy k podstatnému
porušení povinností došlo.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní
straně.

10.3

ll
11.1
11.2

Tato smlouva je uzavírána na dobu udržitelnosti, tj. 60 měsícu. V případě, že ani jedna ze stran před
uplynutím této lhuty písemně nesdělí druhé straně, že trvá na ukončení této smlouvy, smlouva se
automaticky obnovuje na dalších 12 měsícu. Následně se vždy po uplynutí doby 12 měsícu závazek
automaticky prodlužuje o stejnou dobu, pokud opět jedna ze smluvních stran před uplynutí této lhuty
písemně nesdělí druhé straně, že trvá na jejím ukončení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech změnách v adresách,
telefonních číslech, číslech faxu, a pod., uvedených v této smlouvě.
Doplnit a měnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku, které budou
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

vzestupně číslovány, výslovně

11.3

Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu, osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdaju.
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatku, originály účetních
dokladu a dalších dokladu vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku
této smlouvy, minimálně však do roku 2024. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladu souvisejících s plněním této smlouvy.

11.4

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně prováděcího
projektu a předávacích protokolu) opatřit vizuální identitou projektu podle Pravidel pro provádění
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informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci
příslušné výzvy). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

11.5

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden stejnopis smlouvy
obdrží Zhotovitel a tři stejnopisy smlouvy Objednatel.

11.6

Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

11.7

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své
podpisy.

11.8

Smlouva byla schválena Radou

11.9

Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh smlouvy:

města Benešov dne .( .( .l.:.f?.1f.... usnesením číslo _lj_3fJ..-:.1.f;.(f:01f / RJ7

Příloha č. 1 Technická specifikace ze zadávací dokumentace veřejné zakázky
úřad

"Efektivní a transparentní

- nové vyhlášen(" -část 1

Příloha č.

2 Cenová kalkulace- část 1

Příloha A smlouvy- Vymezení rozsahu a cen servisní podpory
Příloha B smlouvy- Vymezení mechanismů servisní podpory a kontaktní údaje

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

12
12.1

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nabývá účinnosti až po splnění odkládací podmínky, kterou je
vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
Pokud Objednatel neobdrží dotaci z IROP, nenabude servisní smlouva účinnosti.

12.2

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru
smluv provede objednatel.

Datum

1f/.b. Z..01f

Datum

11.6.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Podpis

Podpis

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

Ing. Jaromír Řezáč

Jméno

Ing. Petr Hostek, MBA

Jméno

Pozice

Starosta

Pozice
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1- Technická specifikace

Legislativní požadavky
Požadavek
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi

Splnění

Ano

dokumentů.

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech
Zákon č. 297/2016 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Vyhláška č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby
Nařízení GDPR
Funkční

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

požadavky

Elektronické dokumenty
Požadavek
Soueástl nabldky je minimálně následujlcl dokumentace vytvořená při realizaci:
• lmplementaenr studie- jak bude systém nasazen a jak bude fungovat
• Dodáni vzorových dokumentů spisového a skartaenlho řádu dle možnosti
produktu
• Návrh zaeleněnl nových funkcionalit do stávajlclho IS
• Uživatelská přlrueka
• Administrátorská přlrueka
• Testovacl scénáře a protokoly
Systém je schopen provozu po celou dobu udržitelnosti s podminkou uhrazeni technické
podpory, která tvoři soueást nabldkové ceny.
Systém bude provozován na prostředclch zadavatele které jsou soueástl poptávky.
Soueástl nabldky je implementace a rozběhnuti systému na nových prvclch a jejich
zapojení do stávaj[cl infrastruktury.
Integrace se stávajlcim agendovým informaenim systém zadavatele - data budou
propojena online propojenim nebo jiným automatizovaným způsobem . Nově dodaný
systém nenaru~i existuilcl vazby a bude plně datově a funktně kompatibilni.
Úplné převedeni dokumentu obsaženého buď v datové zprávě ZFO nebo mailu EML do
dokumentu v listinné podobě a ověřeni shody obsahu těchto dokumentů . Na pozadl této
konverze je nutné doplnit systémovou znaeku , tj. internl digitálnl podpis a easové razltko
Al S.
Spisovna elektronických dokumentů
Správa centrálnich i odborových spisoven. Umožl'luje přijimat vyřizené dokumenty a
uzavřené spisy do spisovny. V modulu je možné vytvářet a spravovat vět~! úložné celky
(balíky), sledovat a kontrolovat kapacitu úložných mist, evidovat zápůjtky , připravovat
skartaenr návrhy a skartaeni protokoly. K základnlm evidenenim údajům se přidávajl
informace o lokaci (mistě uloženi) a připadných výpůjtkách .
Modul musl také umožl'lovat na pozadl uživatelských modulů konvertovat dokumenty do
archivnlho formátu PDF/A-1 b i PDF/A-2b (podle nařlzenl eiDAS).
Je zaji~těna návaznost na spisovou službu.
Detekce datového formátu pomoci analýzy obsahu ne ien podle koncovky.
Garantované úloži~tě
Bezpetné úloži~tě digitálnlch dokumentů . Poskytuje důvěryhodné uloženi a jednotnou
správu v~ech digitálnlch dokumentů - jak těch evidovaných v AIS, tak dokumentů v
systému neevidovaných popř. pocházejiclch z dal~lch informaenich systémů
organizace. Modul umožl'luje provádět ve~keré potřebné operace (vloženi smazáni,
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presunutí, kopie) jak se samotnými dokumenty, tak se složkami, ve kterých jsou uloženy.
správy je také důsledné řízeni prlstupových práv.
Skartační rízení
Umožňuje původci kompletní zajištění poslední etapy životního cyklu digitálních
dokumentů i metadat k analogovým dokumentům . Vytvorenl skartačních návrhů ,
hromadné vytvorenl SIP ballčků pro predání dokumentů do prlslušného digitálního
archivu (napr. NDA- Národnl digitální archiv) a následné provedeni skartačnlho rrzenf.
Během procesu skartačního rrzenl modul zajišťuje komunikaci s digitálním archivem v
souladu s požadavky platného a aktuálního Národnfho standardu pro elektronické
systému spisové služby, včetně príjmu a automatického zpracováni odpovědnl dávky.
Dokumenty, které úspěšně prošly skartačnlm rrzenlm , v prfpadě archiválii včetně
potvrzeného přijmu digitálním archivem , umožňuje modul rrzeným procesem odstranit
ze spisové služby.
Auditnl stopa
Organizace musí být schopna s vysokou mlrou důvěryhodnosti prokazovat pravost
informaci o všech svých dokumentech. Transakční protokol je souhrnný prehled
profilových informaci o všech doručených i vlastnlch dokumentech organizace,
zafixovaných v čase . Výstupem je vygenerovaná sestava, která obsahuje informace o
prlslušných dokumentech.
Protokol je vygenerován ve výstupnlm datovém formátu PDF/A a opatren elektronickým
podpisem a časovým razltkem.
Protokol je možné v souladu s požadavky Národního standardu automaticky zaevidovat
do spisové služby jako nový dokument s prlslušným skartačním znakem a lhůtou . V
prlpadě nejasnosti o pravosti jakéhokoliv dokumentu získává původce tímto způsobem
unikátní a právně průkazný podklad pro Qaranci autenticity dokumentů.
Rozhranl spisovny
V rámci otevrenosti i nformačního systému města je nutné disponovat rozhraním
spisovny pro další informační systémy. Součásti pak budou webové služby rozhranl
XRG jako součást integračnl platformy pro obousměrnou komunikaci mezi AIS a
ostatnlmi informačnlmi systémy, které umožni propojit informačnl systémy organizace
do jednoho funkčního celku.
Tato komunikace bude probíhat na bázi online výměny dat ve standardizovaném
formátu XML za vysoké mlry zabezpečeni pro ochranu pred neoprávněným prrstupem
do systému nebo zneužitfm či znehodnocením predávaných dat. Každé voláni webové
služby je důkladně logováno, aby bylo možné zpětně dohledat, jaké služby byly volány a
jaké hodnoty byly do systému predávány.
Součásti bude také dokumentace těchto služeb.
Anonymizace elektronických dokumentů
V rámci anonymizace a zverejňovánl elektronických souborů dokumentů tato funkce
zajišťuje úplnou anonymizaci, tedy nenl možné rekonstrukcí metadat (hledáni,
koplrovánl či jiné funkce) PDF souboru získat jakékoliv informace ze začerněných mlst.
Tento nástroj pomáhá naplňovat zákonné požadavky pro zverejněnl , napr. zverejnění
smluv, objednávek či faktur. Všechny akce se zaznamenávají do auditnf stopy
(transakčnlho protokolu), která zabezpečuje dostatečnou autenticitu.
Odstraněnlm důvěrných informaci před jejich zverejněnlm jsou splněny legislativní
požadavky uvedené napr.: zákon č . 365/2000 Sb., o i nformačních systémech verejné
správy a o změně některých dalších zákonů , zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů , zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejlclch zákonů (zákon o elektronických komunikaclch), zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném prístupu k informacím.
Součásti

Zverejňování
Zverejňování

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

probíhá nad zdrojovými daty a skládá se z trl základních fázi: prlprava,
schvalováni a zverejněn f. V rámci prlpravy si uživatel shromáždí dokumenty a
automaticky se mu k nim založ! prlslušná metadata. Při prlpravě bude využita
anonymizace vytvárejlcl samostatné elektronické prllohy nebo nové verze původnlch
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dokumentů.

V druhé fázi probihá schvalováni dat, která budou dále zveřejněna. Schváleni může
probihat automaticky s využitim řizených schvalovacfch procesů. Pokud jsou dokumenty
připraveny (včetně metadat) a schváleny, je možné provést jejich zveřejněni buď
manuálnfm nebo automatickým způsobem on-line nebo off-line způsobem na libovolné
mfsto.
Skenovacr linka
Umožňuje uživateli zcela automatickou , rychlou a efektivnf digitalizaci analogového
dokumentu do digitálnf podoby a následnou dalšf práci s dokumenty již výhradně v
elektronické podobě .
Elektronické podepisováni
Elektronizace obvyklých pracovních postupů při předkládání listinných dokumentů ke
schváleni a podpisu. Osoba zodpovědná za předloženi dokumentů ke schváleni a
podpisu provádi tedy tuto činnost ve svém obvyklém pracovnim prostředf. Vedouci
pracovník podepisuje a schvaluje dokumenty prostředf webového modulu, který mu
nabfzfjen funkčnosti, kterou bude pro schvalovací činnost potřebovat.
lnteligentnf koncepce rozhranl
Uživatelem nejčastěji použité hodnoty jsou seřazeny dle četnosti užiti anebo dokonce
přednastaveny, aby uživatel nemusel při rutinnfch činnostech provádět nadbytečné
otevřeni výběrových dialogů . Inteligentní koncepce rozhranl se učí dle definovaných
atributů, které si uživatel může nastavit dle svých potřeb s ohledem na vykonávanou

Ano

Ano

Ano

činnost.

Audit průchodu dokumentů
Umožni vyhodnotit data z reálného provozu organizace. Jedná se předevšim o možnost
statistického vyhodnoceni skutečných toků dokumentů přes jednotlivé osoby a
organizačnf jednotky. Výběrem požadovaných dokumentů , např. podle Typu dokumentu,
Klfčových slov či filtrovánfm podle externfho subjektu , který dokument zaslal, zjistite
skutečné toky v organizaci, včetně doby vyřizováni na jednotlivých uzlech. Provoz je
nutno rozklfčovat až na průchod dokumentu přes konkrétni osoby i odhalováni anomálii,
odchylek v toku od obvyklého či požadovaného pohybu. Tfmto postupem je možné dojit
až k zobrazeni detailu dokumentu, který byl např. vyřizován anomálnfm způsobem .
Řfzenf identit
Umožňuje uživatelům žádat o jednotlivé přfstupy do AIS za různá nákladová střediska .
Tyto žádosti jsou přijaty podatelnou a následně schváleny jednotlivými správci
subsystémů . Konečným krokem je pak poloautomatické nastaveni přistupů v AIS a
administrace správci přislušných dat.
V přfpadě nutnosti vykonávat agendu vázanou na OVM budou přistup úřednfků vždy
řešen pomoci JIP/KAAS.
Instalace, nastaveni, konfigurace a zprovozněni aplikace včetně napojeni na identity
man~gement s nastavením práv.
Zaškoleni obsluhy v rozsahu - administrátor a 10-20 klfčových uživatelů na každý
proces
Elektronické procesy
Požadavek
Datový sklad a MIS
Modul propoji a zpřfstupní k analýze data obsažená v jednotlivých informačnfch
systémech voleným orgánům , managementu, běžným uživatelům , zřizovaným
organizacfm nebo veřejnosti pomoci graficky atraktivnfch, srozumitelných a plně
interaktivních výstupů . Uživatelé pracují se standardnimi nástroji, jako je např. Microsoft
Excel nebo webový prohlfžeč . Typickými výstupy implementovaného řešeni jsou např.
internl nebo externí analytické portály, manažerské informačni systémy, reporting ,
zpřfstupněni dat veřejnosti. Řešeni je klfčovou technologii vedouci ke zvýšeni účinnosti
a efektivity. Umožňuje např. rozpoznat nové souvislosti v datech nebo prokazatelně
odhalit potenciálni úspory. Součásti dodávky jsou i multidimenzionálni kostky včetně
rozhranl na ·e·ich tvorbu s minimálně 15 re ort , které budou definován v rámci

Ano

Ano

Ano
Ano

Splnění

Ano
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realizace.
Výkazy
Modul je

Ano

určen pro zpracování výkazů v oblasti územních samosprávných celků a
příspěvkových organizaci. Umožňuje zpracovávat všechny typy účetních výkazů z
oblasti rozpočtů územní úrovně . Kllčovou funkci je možnost udržovat .databázi" výkazů ,
a to za obec a s těmito daty dále pracovat.

Registr nemovitosti
Registr nemovitosti umožňuje prohlížet katastrální údaje, načtené dávkou dat získanou
z katastrálního úřadu . Přehledně zobrazuje údaje o parcelách, budovách a jednotkách.
Umožňuje vyhledávat nemovitosti dle velkého rozsahu kritérif, porovnávat s účetní
evidenci nemovitého majetku. Evidovat uživatelské záznamy a dokumenty k
ne movitostem.
Evidence veřejných zakázek
Modul slouží k evidováni veškerých popisných údajů veřejných zakázek požadovaných
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek.
Veřejná zakázka je pojímána jako spis vznikající zaevidován lm zakládací písemnosti.
V dalším průběhu zpracováni veřejné zakázky se definuje jej! financován!, neboť tvoř!
také ned!lnou součást podpory evidence finančn!ch toků systému, a provád! se řada
úkonů definovaných zákonem o veřejných zakázkách od oznámeni zakázky přes
přijímán! nab!dek, jejich hodnocen! až po schváleni či ukončeni.
Zadáván! jednotlivých úkonů lze chápat jako vkládán! př!slušných p!semnosti do spisu
veřejné zakázky. Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii
dokladu, včetně data, času , jména a funkce osoby, která operaci provedla.
Každé VZ je přiřazen jeden konkrétní druh zadán! a VZ následně nabývá stavů , které
jsou popisovány písemnostmi předdefinovaných kategorif, jejichž obsah a vlastnosti
vychází z požadavků na evidenci veřejných zakázek dle odpov!daj(c! legislativy.
Rozhraní na registr přestupků
Přestupkové ř!zen! řeš! agendu přestupků podle správn!ho řádu (Zákon č . 71/1967 Sb.,
o správním ř!zení, ve znění pozdějších předpisů) a řidl se přestupkovým zákonem
(Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích , ve znění pozdějš!ch předpisů) . K př!padu
je možné výběrem z registru externích subjektů připojit budoucí účastn!ky ř!zenr a
ostatn! osoby (obviněný, poškozený, navrhovatel, svědci, aj.).
Modul dále umožňuje pořizovat obs!lky (předvolán! , předveden!), události v případu
(rozhodnuti, postoupen!, zastaven! ř!zen! , atd.), pořádkové pokuty nebo obecné
dokumenty. Ze šablon vytvář! dokumenty, do kterých se vygeneruji osobní údaje
účastníků , údaje o místě a času konáni přestupkového řízeni, údaje o výši pokuty a
nákladů řízení apod . U rozhodnuti o pokutě nebo nákladech ř!zenr se eviduje platba,
která se samostatně sleduje v přehledech plateb, kde se může tato platba dále rozdělit
na jednotlivé splátky. Všechny dokumenty, které během přestupkového řlzenf vznikaj!
lze vkládat do spisu ve spisové službě .

Vzhled
dokumentů mus! systém umět bezpečně vyměňovat
doku
zvo
Serverová komponenta:
• Systém využ!vá prvků asymetrické kryptografie pro možnost publikace veřejné
části klíče , aby nebyla nutná výměna kllčů pro komunikaci.
• Neloguje IP adresu uživatelů
• Nepovolená osoba i při zkopírováni obsahu serveru není schopna přečíst
obsah zpráv
• Systém umožňuje odes!lání elektronických dokumentů, které jsou také
zašifrovány před jejich odeslán!m pomoci privátního kl!če bez omezen! velikosti
př!loh

•
•

Systém obsahuje možnost notifikace o přlchoz! zprávě
že
zaručena ano
odesilatele
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prostředky

Systém umožňuje odesílání zpráv tak, že není možné dohledat, kdo s kým
komunikuje
• Systém šifruje v maximální možné míře i metadata zpráv
• Schránky pokud se nepoužrvajr, sami se skartuji. Lhůtu skartace lze uživatelsky
nastavit
Uživatel:
• Ochrana komunikace silnou šifrou
• Ochrana identity odesílatele a příjemce podle volby uživatele (lze zvolit
anonymní odeslání zprávy)
• Privátní klíč je možné uložit přímo mimo počítač např. na flash disk
• Privátní klíč nenr nijak odesílán nebo skladován na serveru
•
Přístup k aplikaci může být z jakéhokoliv zařízení (nenr omezen na konkrétní
stroj) disponujícího prohlížečem a připojením na web (PC, mobilní telefon,
tablet notebook)
Zpráva:
• Zprávu může přečíst pouze zvolený příjemce
• Zprávu nelze získat nedovolenými prostředky
• Zpráva je uložena tak, že její získání nenr možné ani při fyzickém přístupu
k úložišti
• Zpráva se šifruje přímo na počítači odesílatele
• Zpráva se dešifruje přímo na počítači příjemce
• Nenr nutná výměna klíčů uživateli
• Zprávy uložené na serveru jsou zašifrovány za použití privátního klíče klienta
• Na doručené zprávy lze odpovědět podobně jako na mail (RE a FW)
Klientské rozhranl:
• Webové řešení- není nutná instalace žádného doplňku
• Jednoduchá registrace- pouze jméno a heslo
• Rozhranl má responsivnr design
• Aplikace pro klienta je k dispozici jako webová stránka
• Aplikace je licencována pro všechny uživatele v organizacích města
• Aplikace zobrazuje postup a výpočet šifrování
• Samotné šifrování je uživateli zobrazováno i u zpráv
• Obsahuje tiché heslo po jehož zadání ie schránka skartována
Školení pro 10 klíčových pracovníků a administrátora systému
Licence oro Měú - neomezený webový přístup pro bezpečnou výměnu dokumentů
•
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Příloha 2 Cenová kalkulace technická podpora

Prvek

Cena bez DPH TP na 5
let

DPH

Cena s DPH TP na 5 let

Elektronické dokumenty

304 510,-

21%

368 457,-

Elektronické procesy

244 830,-

21%

296 244,-

42 000,-

21%

50 820,-

591 340,-

21%

715 521,-

Bezpečná
Součet

komunikace
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PŘÍLOHA A- VYMEZENÍ ROZSAHU SERVISNÍ PODPORY
Servisní a technická podpora bude poskytována na všechny části díla veřejné zakázky- část 1 dodávka softwaru
a po celou dobu udržitelnosti projektu.

1

SERVISNÍ (TECHNICKÁ) PODPORA

1.1

Průběžné provádění inovace předmětu plnění části 1 veřejné zakázky "Efektivní a transparentní úřad nové vyhlášení" (dále také jako EDů), jeho jednotlivých technologických částí a příslušného software,
zejména update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade.

1.2

Pod pojmem update
se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi produktu mění jeho funkčnost,
a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto produktu vytvořena,
ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje.
V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu byla provedena pouze na základě legislativních změn,
je nová verze tohoto produktu jeho "legislativním updatem".

1.3

Pod pojmem upgrade
se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi tohoto produktu mění jeho
funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu
vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje.
V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento
produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu
jeho "legislativním upgradem".

1.4

Poskytování update a upgrade EDů, resp. AIS, vzniklé legislativními změnami a požadavky Objednatele či
samostatnou, nevynucenou, inovační činností Zhotovitele.

1.5

Provádění

1.6

Distribuce nových verzí produktu a bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) včetně aktuální
dokumentace a popisu změn zpřístupněním pokynů k jeho elektronickému stažení Objednatelem
z datového úložiště Zhotovitele.

obecných změn EDů v důsledku vývoje HW a SW prostředků.

1.7

Distribuce nových verzí EDů, resp. AIS uživatelům elektronicky; Zhotovitel zajistí takovou funkcionalitu
EDů, resp. AIS, která umožní jednorázové centrální automatizované provádění instalace nových verzí pro
Objednatele.

1.8

Distribuce inovovaného EDů, resp. AIS za účelem legislativního update nebo legislativního upgrade bude
provedena před termínem účinnosti změn příslušných právních předpisů.

1.9

Aktualizace provozní dokumentace.

1.10

Služba Hot-line formou telefonické podpory pro zaměstnance Objednatele pro hlášení požadavků na
technickou podporu a servis.

1.11

Služba HelpDesk pro zaměstnance Objednatele pro hlášení závad a požadavků na technickou podporu a
servis.
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SERVIS
Služby odstraňování vad. Proces odstraňování vad produktu bude probíhat v těchto režimech:
2.1.1

Kategorie vady "vysoká"
Vady zabraňující provozu, produkt není použitelný ve svých základních funkcích nebo se
vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný
provoz Objednatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením.
Nejpozději do 8 pracovních hodin po nahlášení vady provede Zhotovitel zjištění příčin,
které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně Zhotovitele (oprávněná
reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve
lhůtě do 48 pracovních hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního
řešení, umožňujícího provoz produktu. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě
s ohledem na její povahu a dopad na činnost Objednatele.

Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně Objednatele, dohodne s Objednatelem další
postup.
2.1.2

Kategorie vady "střední"
Vady omezující provoz, funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento
stav omezuje běžný provoz Objednatele. Jedná se také o vady způsobující problémy při
užívání a provozování produktu nebo jeho části, ale umožňující provoz, jimiž způsobené
problémy lze dočasně řešit organizačními opatřeními.
Nejpozději do 16 pracovních hodin po nahlášení vady provede Zhotovitel zjištění příčin,
které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně Zhotovitele (oprávněná
reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve
lhůtě do 10 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné
lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost Objednatele.

Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně Objednatele, dohodne s Objednatelem další
postup.
2.1.3

Kategorie vady "nízká"
Vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií "vysoká"
nebo "střední". Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede Zhotovitel
zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně
Zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí
odstranění této vady ve lhůtě do 20 pracovních dnů od nahlášení vady.
Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně Objednatele, dohodne s Objednatelem další
postup.

2.2

Zařazení

vady do jednotlivých kategorií určuje Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem.

2.3

Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 09:00 do 17:00 hod hodin.

2.4

Servis a řešení provozních problémů jednotlivých aplikačních částí díla vzniklých při jejich užití
Objednatelem.

2.5

Servis a řešení provozních

2.6

Poskytování služby Hotline formou telefonické podpory pro hlášení požadavků na technickou podporu a
servis, metodickou podporu, poradenství a konzultace (funkčnost systému, návrhy rozvoje, vysvětlení
důvodů v zobrazení určitých dat, apod.).

2.7

Smluvní strany se dohodly, že běžná pracovní kapacita Zhotovitele při poskytnutí služby Hotline je
maximálně 15 minut pro každý jednotlivý případ. Poskytování služby nad tuto časovou hranici si
Objednatele objedná formou placené podpory samostatnou objednávkou.

2.8

Poskytování služby HelpDesk pro hlášení závad a požadavků na servis, metodickou podporu, poradenství
a konzultace a jejich řešení

problémů

vzniklých

při

užití díla na pracovišti Objednatele.
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PŘÍLOHA 8 - VYMEZENÍ MECHANISMŮ SERVISNÍ PODPORY A
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Zhotovitel doplní v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a nabídkou Zhotovitele
specifikace komunikačních metod servisní podpory včetně detailních kontaktů stran- doplní Zhotovitel.

,

1

o

,

VYMEZENI MECHANISMU SERVISNI PODPORY

1.1

Veškeré požadavky na servisní zásah Zhotovitele uplatňují kontaktní osoby Objednatele uvedené níže,
prostřednictvím kontaktního místa, které provozuje Zhotovitel v souladu s dále uvedenými pravidly.

1.2

Dostupnost kontaktního místa je 7 x 24 (nepřetržitě) s garantovanou dobou odezvy do 8 pracovních
hodin od nahlášení požadavku. Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory
Zhotovitele.

1.3

Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků na servisní zásah v českém jazyce
1.3.1

na telefonním čísle (Hotline): 487 722 291 v režimu min. 5 x 8 (8 hodin v pracovní dny) v
od 09:00 do 17:00 hod

době

1.3.2

systémem servisní podpory (HelpDesk): http://helpdesk.datab.cz v režimu 7 x 24
(nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů Zhotovitele při správě systému
HelpDesk).
zajištěno

lidskou obsluhou.

1.4

Telefonické zadání požadavku bude

1.5

Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk.

1.6

do systému servisní podpory (HelpDesk), umožňující Objednateli
nebo doplnit požadavek. (nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů Zhotovitele při
správě systému HelpDesk).
Bude

zajištěn nepřetržitý přístup

upřesnit

1.7

Systém servisní podpory musí Objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích,
jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude Objednateli zasílat notifikace o změně stavu
jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený atd.) a musí Objednateli umožnit schvalování uzavření
nahlášeného požadavku.

1.8

Systém servisní podpory bude poskytovat Objednateli přístup i k uzavřeným požadavkům a způsobu
jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich
vyřešení.

1.9

Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení.
Tato funkcionalita bude Zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání Objednatele ve
formátu minimálně *.xls a *.csv.

1.10

Objednatel může po vzájemné dohodě umožnit Zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své datové
z IP adresy Zhotovitele protokolem TCP/IP za účelem plnění části této smlouvy. Objednatel si
vyhrazuje právo po předchozí dohodě tento přístup Zhotoviteli ukončit.
sítě
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje Zhotovitele

Jméno a příjmení

Kamil Škrdlant

Role na projektu
Oprávněná

osoba ve

věcech smluvních

Telefon

Mobil

E-mail

564 571603

608 816 766

kamil_skrdlant@gordic.cz

Kamil Škrdlant

Oprávněná osoba ve
vrcholovém řídícím
orgánu projektu

564 571603

608 816 766

kamil_skrdlant@gordic.cz

Kamil Škrdlant

Vedoucí projektu
(projektový manažer)

564 571603

608 816 766

kamil_skrdlant@gordic.cz

Ladislav Kazda

Specialista na dodávku
agendového
informačního systému ekonomika

608 746 224

ladislav_kazda@gordic.cz

David Melichar

Specialista na dodávku
agendového
informačního systémusprávní agendy

608 811024

david_melichar@gordic.cz

2.2

Kontaktní údaje Objednatele

Jméno a příjmení

Role na projektu

Telefon

Jakub Urbanec

Technický pracovník

312 821127

urbanec@benesov-city.cz

Zdeněk Krňanský

Technický pracovník

312 821147

krnansky@benesov-city.cz

lva Lajpertová

Projektový manažer

312 821117

lajpertova@benesov-city.cz
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