
SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy podle Objednatele: 02/RS/18/074-OD
Číslo smlouvy podle Dodavatele:

1. SMLUVNÍ STRANY
Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

IČO: 00843989
DIČ: CZ00843989

Zastoupená: Bc. Petr Foltýn, náměstek ředitele pro IT

Bankovní spojeni: Česká národní banka
Čisto účtu: 66332761/0710

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 6.J. OP-054-25. 11. 90
Dále jen "Objednatel"

TESCO SW a. s.

Sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

IČO: 25892533
DIČ: CZ699000785

zapsaná v obchodním rejstříků vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 2530

Zastoupená: RNDr. Josef Tesařik - předseda představenstva

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 5151342/0800

Dále Jen "Zhotovitel"

Uzavírají tímto smlouvu v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku (dále Jen "Smlouva").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2. 1. Předmětem smlouvy Je Upgrade modulů Prostorový pasport a Grafická prezentace dat

v rozsahu zejména:

. Upgrade modulu Prostorový pasport a Grafická prezentace dat z aplikace FaMa do aplikace
FaMa+ Silverlight

. Upgrade a transformace licenci v rozsahu:
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'okrytí modulem FaMa+ TPIS ' ;
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eOpen

Prostorový pas port
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eOpen
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3

3

2 VIEW (náhled)

Poskytovaný r rozsal
licenci pro FaMa+ TPISJ

3

3

1 FULL (editace)

. implementace standardní funkcionality modulů

. nastaveni přístupových práv (rolí a kompetenci) souvisejících s prostorovým, pasportem a
grafickou prezentaci dat.

. dodání uživatelské příručky k modulům

. vyškolení 3 klíčových uživatelů v modulech PRP + GRA a jednoho klíčového uživatele v eOpen
2. 2. Předmětem smlouvy neni:

A. převod grafických dat eOpen do FaMa+,

B. vytvořeni grafických dat z poskytnutých předloh.

Činnosti uvedené v bodě 2. 2. pism A. a B. budou řešeny na základě předložených podkladů
samostatnou cenovou nabídkou a objednávkou.

2. 3. Další podrobnosti předmětu plněni jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 25. 9. 2018

3. DOBA A ZPŮSOB REALIZACE SMLOUVY
3. 1. Dodavatel je povinen implementovat Informační systém a zahájit jeho Ostrý provoz

v prostředí FNO do 5 měsíců od podpisu Smlouvy.

3. 2. Podrobnější postup implementace je popsán v nabídce Zhotovitele ze. dne 25. 9. 2018.

3. 3. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou a účelnou pro
řádné plněni této Smlouvy Zhotovitelem. V případě prokazatelného neposkytnuti nebo
prodlevy v poskytnutí předem dohodnuté souéinnosti ze strany Objednatele se lhůta
uvedená v bodě 3. 1. automaticky prodlužuje o dobu trvání neposkytnutí 6i prodlevy
součinnosti Objednatele.

3.4. Předáni a převzetí Informačního systému jako celku, proběhne po ukončeni Ověřovacího
provozu na základě Akceptačniho řízeni a podepsáním Akceptačního protokolu oběma
smluvními stranami. O zahájeni rutinního provozu bude vyhotoven a oběma stranami
podepsán Protokol o zahájeni rutinního provozu.

3.5. Informační systém je způsobilý k převzetí Objednatelem pokud odpovídá specifikaci dle
Smlouvy a nabídky Zhotovitele a zároveň pokud bude vykazovat tento maximální počet Vad
(vadou se rozumí nesoulad chováni systému se specifikaci):

A. Vady kategorie A O
B. Vady kategorie B O
C. Vady kategorie C 3

3. 6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Objednatel převezme Informační systém i s vyšším
počtem Vad kategorie C. tyto Vady je povinen dodavatel odstranit nejpozději do 14 dnů od
podpisu Akceptačniho protokolu.
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4. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
4. 1. Cena je 107 400, - K6 v hodnotě bez DPH.

4. 2. Smluvní strany tímto sjednávají, že Cena zahrnuje odměnu za veškeré dodávky, poskytnutí
licenci a veškeré činnosti prováděné Dodavatelem na základě této Smlouvy a také veškeré
náklady Dodavatele spojené s plněním této Smlouvy.

4. 3. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou bez DPH, která bude účtována v zákonné výši.

4.4. Nárok na fakturaci a úhradu 90% ceny vzniká při zahájeni rutinního provozu, nárok na
fakturaci zbytku tj. 10% ceny vzniká dnem podpisu Akceptaéniho protokolu.

4. 5. Dnem uskutečněni zdanitelného plněni je pro vystaveni faktury (daňového dokladu) na 90%
hodnoty díla Protokol o zahájení rutinního provozu. Datem uskutečnění zdanitelného plněni
pro vystavení faktury na 10% hodnoty díla je datum oboustranného podpisu akceptačního
protokolu dle bodu 3. 4. této smlouvy.

4. 6. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od jejího vystaveni. Faktura musí
obsahovat všechny zákonné náležitosti, zejména náležitosti daňového dokladu v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH v platném zněni.

4. 7. Faktury včetně všech souvisejících dokumentů ( tj. vé. kopie podepsaného Protokolu o
předání díla do rutinního provozu a kopie podepsaného Akceptačniho protokolu), bude
zaslána na emailovou adresu: efakturace1@fno. cz a to tak, že všechny přílohy jsou ve
formátu pdf a faktura je jako prvni v pořadí ze všech, a musí obsahovat zákonné náležitosti
dle platných právních předpisů.

5. MÍSTO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNÉ OSOBY

5. 1. Místem plnění této Smlouvy jsou prostory Objednatele, a to na adrese 17. listopadu 1790/5,
708 52 Ostrava- Porubá.

5.2. Dodavatel je povinen provést Implementaci Informaéniho systému a předáni Informačního
systému v Miste plněni, pokud to nebude v rámci Projekt Managementu dohodnuto jinak.

5. 3. Smluvní strany se zavazuji vytvořit společné orgány Project Managementu, do kterých
jmenuji své zástupce

5.4. Vedoucim projektu za Objednatele je Tomáš Gregor, vedoucím projektu za Zhotovitele je
Jakub Pospíšil.

5. 5. Členy Řídicího výboru Jsou za Objednatele Vedoucí technickoprovozního odboru Ing. Jindra
Strakošová a Náměstek ředitele FNO pro IT Bc. Petr Foltýn a za Zhotovitele obchodní ředitel
Libor Pospíšil, asistent generálního ředitele David Tesařík

6. SANKČNÍ USTANOVENI
6. 1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení

ve výši stanovené obecnými právními předpisy obéanského práva.

6. 2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plněni zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení.

6. 3. Smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která objednateli vznikne porušením
povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
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7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7. 1. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona é.

340/2015 Sb. Zveřejnění zajisti objednatel.
7. 2. Zhotovitel souhlasí s uveřejnění plného znění smlouvy.

7.3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.

V Ostravě dne
ž^. /1. /1^ V Olomouci dne.

Fakultní nemocnice Ostrava
Bc. Petr Foltýn

náměstek ředitele pro informaéni technologii

Tť3'CO SW a. s.
RNDr. Josef Tesařik
generální ředitel

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

17. !istopadu 1790/5, 708 52 Ostrav a-P o rub i;

Tál.: +420 597 371 111. Fax: +420596917340

-<"& ^""^
'ti-3^ F, ^
VSK^- "tas^ ^

TESCOSWa. s.

tf. Kosmona^ ": 283, 1, 779 00 Olomouc
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