
OBJEDNÁVKA č. 1139/2016/INF/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: 70890692 DIČ:

Morawskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Ivanov Ivan Ing.

595 622 264 ,'

INF-3

CZ70890692

Dodavatel

IČ: 25219103 DIČ: CZ25

PilsCom, s.r.o.

Slovanská alej 2182/30

32600 Plzeň

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

archivační nadstavbu aplikace iUsnesení, tj. aplikace sloužící kpráci s materiály pro jednání orgánů územní samosprávy
Moravskoslezského kraje.

Datum požadovaného splnění: 30.04.2017

Přílohy: Technická specifikace

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění
odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle
objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý
plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 236 918,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-4650876349/0800

Datum: 0? 7. ř£

Ing, Tomáš K^tyza

ředitel krajskéhWířad



Příloha č. 1 k objednávce č, 1139/2016/INF/O 

Technická specifikace 
předmětu objednávky na dodávku archivační nadstavby aplikace iUsnesení 

Předmětem objednávky je dodávka archivační nadstavby aplikace .Usnesení, t j . aplikace sloužící k 
práci s materiály pro jednán, orgánů územní samosprávy Moravskoslezského kraje- Dodávka čile 
objednávky bude obsahovat veškeré nezbytné SW technologie a jejich licence a veškeré 
implementační práce a služby s dodávkou spojené. 

Součástí dodávky bude následující: 

i ) Na aplikační server, na kterém je v současné době nainstalován systém iUsnesení, bude 
doinstalován systém elektronické spisové služby společnosti PilsCom „AthénA", resp, jeho nezbytné 
části. 

Aplikace AthenA bude uživatelsky neviditelná, bude s ní pracovat pouze aplikace iUsnesení přes 
webové služby jejího rozhraní. Pro uživatele se tedy systém bude jevit jako jeden, a to jako 
iUsnesení, 

2) Archivace stěžejních výstupů jednání rady a zastupitelstva kraje (program* zápis, 
usnesení, pozvánka ...) 

Tyto budou vznikat elektronicky v systému iUsnesení a z něj budou (jako doposud) tištěny v 
papírové podobě a ručně podepisovány dotčenými osobami (hejtman, zastupitelé, zaměstnanci 
krajského úřadu apod.). 

Po jednání rady či zastupitelstva kraje a jejich ručním podpisu proběhne u těchto dokumentů 
autorizovaná konverze do elektronické podoby formátu PDF/A. Následně budou uíoženy na 
definované místo, z něhož budou přiloženy do spisu dotčeného jednání. Přiložení clo spisu 
proběhne z aplikace iUsnesení na vyžádání správce aplikace. 

3) Archivace podkladů pro jednání rady a zastupitelstva kraje, t j . materiály a je j ich 
přílohy 

Tyto budou vznikat a pro archivaci existovat pouze elektronicky v systému (Usnesení. 

Po jednání rady kraje budou jednotlivě, včetně příloh, vygenerovány do PDF/A souboru a jednotlivě 
označeny pečetí a časovým razítkem. V iUsnesení přibude funkce „název např: Opečeťmateriály", 
která hromadně materiály daného jednání rady či zastupitelstva přegeneruje a opatří pečetí a 
časovým razítkem. 

Ve výsledku tedy bude existovat několik souboru PDF/A, podle počtu materiálů a jejích příloh na 
daném jednání orgánu kraje, přičemž bude platit, že z jednoho dokumentu materiálu či přílohy 
bude vygenerován jeden soubor PDF/A materiálu či přílohy. Tyto soubor/, opečetěné a 
orazítkované, budou následně předány do části iUsnesení, tvořené systémem AthenA. 

4) Povolené formáty příloh jsou: 

a) DOC, DOCX 

b) XLS, XLSX 

c) PPT, PPTX 

d) PDF 

e) JPG, GIF, TIF, BMP 



Přilona 1. kobjednávce č. 1139/2016/1NF/O

5} Pro část systému osahující elektronickou spisovou službu společnosti PiisCom
„AthenA" a pro elektronické prostředky musí platit následující:

a) Část systému osahující elektronickou spisovou službu společnost! PišsCom „AthenA" bude
odpovídat Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby.

b) Elektronické prostředky, tj. pečeť a razítko budou odpovídat příslušným právním předpisům,
především pak zákonu č, 297/2016 Sb,, Nařízení elDAS, a zákonu č. 499/2004 Sb, (pro pečetění
a časové razítkovaní bude nutné od 19, 9. 2018 používat výhradně tzv. kvalifikovaných
prostředků, tj, kvalifikovaná elektronická pečeť a kvalifikované elektronické časové razítko).

6) Včásti systému, tvořené aplikaci AthenA, se ze souborů uvedených shora v bodech 2) a 3) zhotoví
spis, který bude opatřen spisovou značkou a všemi ostatními nezbytnými náležitostm;. jednomu
jednání orgánu kraje bude odpovídat pravě jeden spis. Materiály jednání a jejich přílohy budou
dokumenty spisu, přičemž tyto budou opatřeny číslem jednacím (samostatná číselná řada),

7) Po ukončení volebního období budou z jednotlivých spisů vygenerovány SIP balíčky, které budou
předány do krajské spisovny KDS, realizované produktem DESA od společnosti ICZ, as.

8) Cena předmětu této objednávky je 195.800.- Kč bez DPH / 236.918,- Kč vč. DPH

9) Termín realizace předmětu této objednávky je 30. 4. 2017.


