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Dílčí smlouva k rámcové dohodě o poskytování konzultačních a poradenských služeb

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 02

Číslo smlouvy objednatele: SZR-3029-22/Ř-2017

Smluvní strany:

Česká republika - Správa základních registrů

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO: 72054506

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 5600881/0710

zastoupená:

ředitelem Správy základních registrů

(dále jen ,,Objednatel")

a

Equica, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26490951 l DIČ: CZ26490951

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7407

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-7727020207/0100

zastoupená:

obchodním ředitelem na základě plné moci ze dne 5. 11. 2014

(dále jen ,,Poskytovatel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Dí|čí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této DÍIČÍ smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto DUČI smlouvou vázány, dohodly se na následujÍcÍm znění Dňčí smlouvy:
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1.

2.

3.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne18. 10. 2018 Rámcovou dohodu o poskytováni
konzultačních a poradenských služeb, č. j. SZR-3029-19/Ř-2017 (dále jen ,,Rámcová
dohoda"), jejímž účelem je poskytováni konzultačních a poradenských služeb zejména
v oblasti ICT pro potřeby Objednatele.

1.2 Objednatel vyzval Poskytovatele k podání nabídky a uzavřením této Dílčí smlouvy mu
na základě Rámcové dohody zadává přIsIušnou veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Poskytovatel se Dilči smlouvou zavazuje poskytnout plnění dle Přílohy č. 1 Dilči
smlouvy (dále jen ,,Plnění").

2.2 Objednatel se Dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Plněni cenu určenou
v souladu s ČI. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Rámcové dohody (dále jen ,,Cena").

CENA PLNĚNÍ

3.1 Cena je mezi smluvními stranami sjednána v nás|edujÍcÍ výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vC. DPH

425 000,- 21 % 514 250,-

3.2 Cena Plněni byla stanovena na základě ceny za jeden (l) člověkoden a počet
člověkodní nutných k řádnému poskytnuti Plněni.

4.

5.

TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Objednateli v termínech dle
harmonogramu plněni, který tvoří Přílohu č. 2 Dňčí smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dňčí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jako den účinnosti den pozdější.
Poskytovatel prohlašuje, že Tato Dohoda ani žádná její část nejsou obchodním
tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

5.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Dúčí smlouvě, se řídí
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Dílči smlouvou a Rámcovou dohodou se
použiji ustanoveni DÍ|ČÍ smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných
právních předpisů vyplývalo jinak.

5.3 Není-li v Dilči smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v DHČI smlouvě stejný význam
jako v Rámcové dohodě.

5.4 Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou
dohodu smluvních stran o předmětu Dilči smlouvy.

5.5 Nedílnou součást Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:
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5.6

Příloha č. l: Předmět plnění

Příloha č. 2: Harmonogram plněni

DAČI smlouva je uzavřena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 stejnopis a
Poskytovatel 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašuji, že si DÍ|ČÍ smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ni připojuji svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V P,a,e dn, 1 1 -12- 2018 V ,,,,, ,,, |Ll\q ác·i t
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Příloha č. 1 - Předmět plnění

szr zajišt'uje provoz a správu vybraných informačních systémů Základních registrů a řady dalších -
NIA, Root CA, interní provozní systémy a další. V souvislosti s těmito službami SZR plánuje zavedení
systému řízeni kvality, který bude zaměřen zejména na oblast řízení kvality a rizik projektů a služeb
zajišt'ovaných a/nebo poskytovaných SZR.

Předmětem plněni dňčí smlouvy č. 02 je návrh koncepce, struktury a dokumentace systému řízení
kvality organizace Správy základních registrů (dále jen ,,SZR") v souladu s požadavky normy ISO
9001:2015.

Zpracovaná dokumentace bude:

" odpovídat požadavkům normy ISO 9001:2015;

" zohledňovat další systémy řízeni kvality aktuálně zavedené a certifikované v rámci SZR (ISO
2000:2011, ISO 27001:2005;

" být navržena jako integrovaný systém řízení kvality (SQM).

výstupy plněni budou zahrnovat:

" Politiku kvality SZR.
" Příručku kvality SZR.

" Identifikaci metodických dokumentů l směrnic procesů SQM a jejich aktualizaci, případně
vytvořeni.

" Aktualizaci systému řízeni a ukládáni dokumentů.

" Definici cílů kvality na rok 2019.

" Školeni zaměstnanců a implementaci systému řízení kvality.

Navržený a zpracovaný systém jako takový musí být připraven na proces certifikace dle normy ISO
9001:2015.
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Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

Služby budou poskytovány nejdéle do 30. 6. 2019.


