
SMLOUVA
O TECHNICKÉ PODPORE SYSTÉMU VITA 2019 - 2021

císlo 2019/OHS/0054

Poskytovatel: VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,
ICO: 61060631, DIC: CZ61060631

zapsaná u Mestského soudu v Praze, znacka C/42951,
zastoupený: RNDr. Ivana Havliková, jednatel

Uživatel: Mestská cást Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, lC 00063941,
zastoupený: Renata Chmelová, starostka
Oprávnená k smluvnímu jednání: vedoucí odboru hospodárské
správy Úradu Mestské cásti Praha 10

I.
Úvodní ustanoveni

1. Práva a závazky z této smlouvy se rIdí právním rádem Ceské republiky. Pokud tato smlouva nestanoví
odchylnou ú pravú, použiji se ustanovení obecne platných predpisu, zejména obcanského zákoníku a
autorského zákona.

ll.
Predmet smlouvy

1. Predmetem smlouvy je poskytování technické podpory a dalších služeb k software VITA, který má
uživatel právo užívat. Software a další služby jsou specifikovány v príloze SPECIFIKACE.

Ill.
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli technickou podporu v souladu s Licencními podmínkami,
které jsou prnohou této smlouvy, a další služby specifikované v príloze SPECIFIKACE.

2. Poskytovatel je povinen provést zmeny software pred terminem úcinnosti zmen právních predpisu.
Pokud právní predpis nabude úcinnosti drive než 30 dnu po uverejnení ve Sbírce zákonu, je
poskytovatel povinen provést zmeny software nejpozdeji do 30 dnu ode dne uverejnení ve Sbírce
zákonu.

3. Poskytovatel je povinen zmenený software neprodlene zprístupnit uživateli na svých webových
stránkách pro instalaci. Spolu s tím je povinen zprístupnit seznam zmen.

4. Poskytovatel odpovídá za zajištení konzistence dat pri zmene software.

5. Poskytovatel službu HotLine poskytuje prostrednictvím e-mail na a telefonicky
v pracovních dnech v dobe 8 - 15 hodin, v pondelí a stredu do 17 hodin.

lV.
Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel má právo užívat zmenený software po úhrade ceny za technickou podporu.

2. Uživatel je povinen užívat software v souladu s Licencními podmínkami.

V.
Mlcenlivost

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlcenlivost o duverných informacích. Pro úcely této smlouvy se
za duverné informace považuji veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v prime i
neprímé souvislosti s plnením predmetu smlouvy, predevším všechny údaje uložené v informacním
systému uživatele, informace o právech a povinnostech, cenách a prubehu plneni podle této smlouvy a
informace týkající se obchodního tajemství, cinnosti, struktury, hospodárských výsledku a know-how
smluvních stran.
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2. Pri plneni predmetu smlouvy budou smluvní strany vzájemne spolu pracovat v oblasti prípravy, realizace
a rozvÍjenL informacního systému uživatele, který uchovává a zpracovává osobní údaje. Za tímto
úcelem bude mít poskytovatel prístup k údajum uloženým v informacním systému uživatele.

3. Smluvní strana:
a) je povinna nakládat s duvernými informacemi druhé smluvní strany tak, že omezí pristup k nim

pouze na poverené osoby, a to pouze v rozsah u nutném pro plneni predmetu smlouvy,

b) nepoužije duverné informace jí poskytnuté v souladu s touto smlouvou k jinému úcelu než
vymezenému touto smlouvou, nepredá je, ani nezprÍstupnj tretím osobám,

c) nebude porizovat jakékoliv kopie d uverných informací poskytnutých ji druhou smluvní stranou
v souladu s touto smlouvou.

4. Smlouva není obchodním tajemstvím a kterákoli ze smluvních stran ji muže zverejnit.
5. Poskytovatel prohlašuje, že nezpracovává osobní údaje v uložené v informacním systému uživatele ve

smyslu CI. 4 odst. 2 a CI. 28 Narízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu techto
údaju a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nanzenl o ochrane osobních údaju, ,,GDPR").
Poskytovatel se však pri své cinnosti rídí zásadami ochrany osobních údaju.

VI.
Cena

1. Cena technické podpory v rozsahu dle CI. l. prílohy SPECIFIKACE na jedno ctvrtletí ciní 16 532 KC bez
dph (zvýšené o DPH podle zákonných sazeb).

2. Cena za další služby, specifikované v CI. || prílohy SPECIFIKACE, na jedno ctvrtletí ciní 20 000 Kc bez
DPH (zvýšené o DPH podle zákonných sazeb).

3. Poskytovatel bude úctovat technickou podporu a další služby vždy na pocátku daného ctvrtletnIho
období. Faktura je splatná do 14 dnu ode dne doruceni uživateli.

4. Pro prípad prodlení uživatele s úhradou ceny za predmet smlouvy je poskytovatel oprávnen vyúctovat
mu úrok ve výši 0,05% z dlužné ceny za každý den prodlení, nejvýše však 30% z této ceny.

5. Pokud poskytovatel nedodrží termín dodáni predmetu smlouvy, vzniká uživateli právo na zaplaceni
smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny nedodaného predmetu smlouvy za každý den prodlení, nejvýše
však 30% z této ceny.

VII.
Záverecná ujednáni

1. Smlouva nabývá úcinnosti dnem podpisu obema smluvními stranami a uzavírá se na dobu urcitou od
1.3.2019 do 28.2.2021.

2. Smluvní strany mohou smlouvu vypovedet kdykoli bez udáni duvodu, výpovední doba je 6 mesícu ode
dne dorucení výpovedi druhé smluvní strane.

3, Neplnení kteréhokoli ze smluvních závazku poskytovatele se považuje za hrubé porušeni smlouvy a
uživatel je oprávnen od smlouvy odstoupit bez výpovední lhuty.

4, Prodlení uživatele s úhradou ceny za technickou podporu delší než tri mesíce se považuje za podstatné
porušeni smlouvy. Poskytovatel je v tomto prípade oprávnen od smlouvy odstoupit.

5. Zmeny a dodatky smlouvy mohou být provedeny pouze v písemné forme a musí být odsouhlaseny
obema smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pred jejím podpisem precetly, že byla uzavrena po vzájemném
projednáni podle jejich pravé a svobodné vule, urcite, vážne a srozumitelne, nikoli v tísni za nápadne
nevýhodných podmínek. Autenticnost smlouvy potvrzuji svým podpisem.

7. Smlouva je provedena v peti vyhotoveních, pricemž strana Poskytovatele obdrží dve vyhotoveni,
strana Uživatele obdrží tri vyhotovení.
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SPECIFIKACE
PRÍLOHA SMLOUVY O TECHNICKÉ PODPORE SYSTÉMU VITA 2017-2019

mSpecifikace a cena software

1. Název software, pocet a cena licencí pro výpocet technické podpory:

Cena základni

Pocet podpory
Název hcenci Kc bez DPH za

ctvrtletí

Stavební úrad 32 7 668

Vodoprávní úrad 2 1 044

Prestupky 8 3 570

Propojení do SSL - e-spis 30 4 250

Celkem 16 532

ll.
Specifikace a cena dalších služeb

1. K software poskytovatele mohou být poskytovány tyto služby:
a) Rešeni nestandardních stavu

b) Kontrola uživatelského postupu

c) Servisní práce - instalace, konfigurace, kontrola

d) Metodická pomoc

e) Technické konzultace

f) Pravidelná profylaxe a monitoring serveru

g) Dozor nad propojením do SSL e-spis

2. Hlášení požadavku na služby a následná komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem bude probíhat
prostrednictvím HelpDesk http://www.vitasw.cz/helpdesk.

3. Reakcní doba pri rešeni požadavku je stanovena podle priorit takto:

Priorita Požadavek Reakcní doba

vysoká software nelze spustit nebo 8
dochází ke ztráte dat nebo
nekterá z klícových funkci nefunguje nebo
s jejím výkonem jsou zásadní problémy

strední nekterá z ostatních funkcí nefunguje nebo 24
s výkonem duležitých funkcí jsou problémy

nízká ostatní požadavky 40

Reakcní doba je uvedena v hodinách. Pocítá se v pracovních dnech v pracovní dobe 9 - 17 hodin.

4. Poskytovatel bude poskytovat služby v rozsahu maximálne 6 pracovních hodin mesicne,')
Služby budou standardne poskytovány pomoci vzdáleného prístupu.

l) Prípadné služby nad tento rozsah budou fakturovány podle ceníku poskytovatele.
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