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Dodatek č. 14
ke smlouvě Č. MUVSP004JC25 (89/2005)

o podpoře a rozvoji informačního systému

Město Vsetín
Se sídlem: Svárov 1080. 755 24 Vsetín
Zastoupené: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města

IČO: 00304 450
DIČ: CZ00304450
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
Osoba pověřená jednáním se zhotovitelem: Mgr. Daniel Šrámek
jako objednatel

a

T-MAPY spol. S r.o.
IČO: 47451084
DIČ: CZ4745I084
sídlo společnosti: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: jednatelem společnosti
Osoba pověřená jednáním s objednatelem:
jako zhotovitel

uzavírají tento

dodatek ke smlouvě o dílo
I. PŘEDMĚT DODATKU

I. 1. Předmětem dodatku je:

· Změna přílohy č. 6 smlouvy MUVSP004JC25 (číslo zhotovitele 89/2005) — Principy kalkulace ceny
služeb l výčet aplikací a cena technické podpory platný od l. 4. 2019

· Rozšíření, aktualizace, resp. úprava datové základny městského GIS.

I. 2. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které se budou skládat z těchto základních částí:
a) Aktualizace územní identifikace - Budovy
b) Aktualizace územní identifikace - čísla popisná
C) DBM - Aktualizace Digitální blokové mapy
d) DKM - Aktualizace Digitálni katastrální mapy
e) Aktualizace mapových podkladů
f) Aktualizace projektů T-MAP serveru - převod projektů
g) Povýšení pasportů
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[. 3. Rozsah prací je blíže specifikován v příloze č. l této sndouvy ,,Nabídkový list". Tato příloha je nedílnou
součásti této smlouvy.

l. 4. Geografická data budou předána v digitální podobě ve formátu ESRI Shapeňle a předána na CD ve 2 parě a ,
nahrána vzdálenou správou na příslušný server. Případná rastrová data budou předána ve forinátu tiff/tfw,
jpg/jgw. Součástí dodávky bude veškerá dokumentace popisujici datové struktury, resp. datový model.
Speciální dokumentace bude rovněž dodána u těch dat. jejichž využíváni to vyžaduje.

I. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podníínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné.

II. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plněni je sídlo objednatele.

Ill. ČAS PLNĚNÍ

III. I. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedené době
- termín ukončení prací a předání díla objednateli: podle operativně stanoveného harmonogramu, nejdéle
však do 30. 1 ]. 2019.

III. 2. Zhotovitel splní povinnost provést dílo, popř. jeho část, řádnýin ukončeníin, bez vad a nedodělků, instalací na
výpočetní techniku objednatele, odzkoušením funkčnosti a předáním objednateli. Splněnůn dodávky díla se
rozumí úplné dokončení díla. podepsáním posledního zápisu o předáni a převzetí díla. předáním dokladů
o předepsaných zkouškách a revizích.

Ill. 3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnéinu provedeni díla.
IV. CENA DÍLA

IV. l. Na základě zák. č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně pevné za celé dílo a ta činí
643 470 Kč bez DPH, 135 129 Kč DPH, 778 599 Kč VC. DPH

(Šestsetčtyřicettřitisícčtyřistasedmdesát KČ bez DPH).
Tato cena byla stanovena jako maximální, nepřekročitelná.
IV. 2. Zhotovitel prohlašuje. že cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spQiené se zhotovením díla, včetně režijních

nákladů.
IV. 3. Změna ceny díla je možná jen na základč změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně

objednána objedľlatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkein k této smlouvě
podepsaným zástupci obou smluvních stran. jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká.

lV. 4. Postup prací bude sledován mj. formou kontrolních dnů.
IV. 5. Sazba DPH ke dni podpisu stnlouvy je 21 %. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty

bude stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni poskytnutí příslušného dílčího plnění.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. l. Zhotovitel má právo měsíčně na základě výsledků jednotlivých kontrolních dnů fakturovat částky
odpwídajIcí reálné rozpracovanosti a schválené objednatelem.

V. 2. Součásti faktur (daňových dokladů) bude zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací a dodávek
odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V. 3. Doplatek ceny díla uhradí objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem neprodleně po
ukončeni díla a odstranění případných vad a nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány platby za dílčí
plnění.

V. 4. Veškeré faktury jsou splatné do 2 l dnů ode dne doručení objednateli.
V. 5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu a fakturovanou částku nezaplatit v případě, že obsahuje nesprávné nebo

neúplné údaje anebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti,
jinak je v prodlení se zaplacením částky, která měta být fakturovaná správně.

V. 6. Povinnost uhradit příslušnou část ceny díla dle faktury vystavené zhotovitelem je splněna dnem odepsání této
částky z účtu objednatele.
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VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VI. l. Objednatel se zavazuje. že předá zhotoviteli podklady a údaje (dále jen data) nezbytné pro zhotovení díla
vymezeného v bodě I. této smlouvy'.

VI. 2. Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo
pokynů danYch n:iu objednatelem k provedeni díla.

VI. 3. Zhotovitel může s písemným souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při prováděni
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost. jako by dílo provádčl sátn.

VI. 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
VI. 5. Zhotovitel se zavazuje:

a) neposkytnout data třetí osobě:
b) zabezpečit data proti zneužití třetí osobou;
C) nezneužít data;
d) nepoužívat data k prezentačním a reklamním účelům bez vzájemného předchozího písemného

souhlasu obou smluvních stran;
e) nakládat s daty jen v rámci smlouvy o zpracováni dat. Po ukončení prací nebo po skončeni

platnosti smlouvy o zpracování dat je povinen všechna data předat zpět objednateli.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

VIl. 1. V případě nedodržení splatnosti vystavených faktur zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli snúuvni
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. 2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončeni díla dle ČI. Ill. l. této smlouvy. uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

VII. 3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli
za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu neodstraněnou
ve sjednaném termínu. Smluvní pokutu ve výši 500,- KČ uhradí zhotovitel i v případě prodlení s termínem
odstranění vad.

VII. 4. Pokud bude zhotovitel v prodkni s termínem odstraněni vad v záruční době, uhradí objednateli za každý
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu neodstraněnou
v dohodnutém termínu.

VII. 5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody způsobené
porušením povinnosti, na níž se smluviú pokuta vztahuje. Škoda tnusí být uhrazena v plnéin rozsahu, tedy
i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset
uhradit z titulu prodlení zhotovitele s dokončením prací.

VII. 6. Úhradou smluvních pokut, penále a škod nezaniká povinnost zhotovitele práce dokončit dle této smlouvy.
VJJ. 7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, .je otjjednatel oprávněn započíst proti

doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.

VIII. ZÁRUKA

VIII. l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době
bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.

VIII. 2. Na data vzniklá v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku 10 let. Záruční doby
uvedené v tomto ČI. počínají běžet dnem předání a převzetí předniětu díla bez vad a nedodělků.

VIII. 3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její
výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranční vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit
neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě
o jiném termínu.

VIII. 4. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozdčji
však do 4 týdnů od dne oznámení vady.

VIII. 5. Provedenou opravu zhotovitel pÍselnně předá objednateli.



IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

IX. l. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to alespoň
k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude
dohodnutém touto smlouvou.

lX. 2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

h
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5 pracovních dnů předem. výzvu
předmět díla dokončen y rozsahu

lX. 3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dohodnutému v ČI. [. této
smlouvy.

lX. 4. O průběhu přejitnacIho řízenI pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje s terminem jejich odstraněni. Pokud objednatel odmítá dílo převzít,
je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

IX. 5. Dílo je považováno za ukončené po řádném ukončení všech prací uvedených v ČI. l této smlouvy. Pokud jsou
v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k podpisu předávacího protokolu.

IX. 6. Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout na dílčím předání předmětu díla (po úsecích). O dílčím předání
bude proveden vždy samostatný zápis.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese dále
odpovědnost za škody na majetku objednatele a třetích osob vzniklé porušením jeho povinností
při zhotovování díla dle této smlouvy

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

XI. l. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech.
XI. 2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně

závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady
objednatele. pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran
a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

XI. 3. Zhotovitel je povinen činit opatření proti hrozícím Škodám na majetku objednatele. Porušením této
povinnosti zhotovitele vzniká objednateli právo na náhradu škody.

XI. 4. Smluvní strany se dohodly na tom, že vlastníkem zhotoveného díla dle této smlouvy se stává dnem převzetí
objednatel.

XI. 5. Veškeré podklady a údaje poskytnuté objednatelem se zhotovitel zavazuje užít pouze pro zhotovení díla dle
této smlouvy. V případě. že v důsledku porušení této povinnosti zhotovitele vznikne objednateli škoda,
zavazuje se zhotovitel takto vzniklou škodu uhradit objednateli v plném rozsahu.

XL 6. Veškeré vzájemně poskytované informace psané i ústní, které souvisí s provedením nebo účelein díla a které
nejsou všeobecně známy. jsou důvěrné. Ujednání tohoto ČI. není dotčena povinnost objednatele
k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

XI. 7. V případě, Že jedna ze stran podstatně poruŠí povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní
strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy' se za podstatné porušení rozuníÍ zejlnéna:

- prQd]enÍ objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
- překročeni terminu zhotovení díla o vÍce než 30 dnů
- zhotovitel poruší povinnosti stanovené v ČI. XI. 2., XI. 3.

XI. 8. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé štranC s uvedením terinínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace
toho bodu smlouvy, který je k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XI. 9. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna
to pIsenmě oznáinit nejpozději do deseti dnů po obdúeni oznámení odstoupeni. Pokud tak neučiní. má se
za to, že z důvodem odstoupení sQuh]así.



Strana 5 (célkem 11)

, ' XT, j]. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
' pak povinnosti obou stran jsou následující:

r
, - zhotovitel provede soupis všech provedených prací. oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cenaĽ díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasený zástupcem objednatele.

- zhotovitel provede finanční vyčís]ení provedených prací a dodávek a vypracuje "dÍ|čÍ konečnou
fakturu"

- objednatel je povinen do 2 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízeni
- strana, která důvodné odstoupeni od sinlowy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a dále jednorázovou smluvní pokutu ve výši
5% z ceny díla

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII. l. Tuto smlouvu lze íněnit nebo doplňovat pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním,
podepsaným statutárními zástupci obou smluvních stran (jen v listiľ]né podobě). Toto se týká především
omezení rozsahu díla. nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je
předchozí změna smlouvy nezbytnou podniínkou, bez jejíhož splněni nelze uplatňovat právo na snÍženÍ. resp.
zvýšení ceny.

XII. 2. Smluvní strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém rozsahu a obsahu této sinkuvy.
XJJ. 3. Smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvč

vyhotovení a zhotovitel jedno.
XII. 4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem

uveřejněni v registru smluv.

XII. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín .je povinný subjekt k poskytování informaci dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforřnaám a zákona č. 340/201 5 Sb.. o registru smluv (dále ,,registr
smluv'"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlollvy , jakož i všech .jednání a
okolností s jejím uzavřením souvisejících.

XII. 6. Smlouva byla vyhotovena v písemné formě na základě požadavku objednatele.
XII. 7 Objednatel potvrzuje. Že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonein č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízeni). ve znění pozdějších předpisů. a byly splněny podmínky p'o její platné uzavření stanovené
tínito zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5.
2015.

XII. 8. S[nluvnÍ strany shodně prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisetn přečetly, a že tato byla uzavřena
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují. Že tato smlouva
jako celek ani žádné jednotlivé ustanoveni této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku
či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto Smlouvu podepisují.

^Ve Vsetíně dne 11. OL, 201:,/ V P,aze dne £4

starosta města Vsetína j d atel firmy T-MAPY spol. s r.o.
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T-MAPY spol. S r.o.
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084
sídlo společnosti: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupená: jednatelem společnosti
Oso'ba pověřená jednáním s objednatelem:

II. CENA DÍLA

Kód .,.. Položka _ Cena bez DPH DPH21% . Cena sDPH
Cena celkem 643 470 KČ 135 129 KČ 778 599 KČ

]

2
3
4
4
4
4
4
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5

T-WIST Informace k nemovitostem - konf ruzš/řené
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III. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZSAH DÍLA

"T
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Příloha č 6 smlouvy
Principy kalkulace ceny služeb

ĺ. Základní sazba za služby podpory činí 20 % vstupní ceny Produktu za každých 12 měsíců. Základni sazba se skládá
z následujících částí:
a) sazba za služby dle ČI. 3 - Katalog služeb. pistn. a) až C) Přílohy č. l této smlouvy činí 15 % vstupní ceny Produktu za

každých 12 měsíců
b) sazba za služby dle ČI. 3 - Katalog služeb, písm. d) Přílohy č. J této smlouvy činí 5% vstupní ceny Produktu za

každých 12 měsíců
2. Cena služeb podpory se odvozuje od vstupní ceny Produktu a typu aplikace. Procentní sazby jsou počítány ze vstupní ceny

Produktu:

Sazba za služby podpory na 12 měsíců

S ,., Standardní aplikace t! ,.. Uživatelská aplikace
Úroveň podpoty Do podpori' s/(mdardn/ch ííp/ikac/jsou zG//rnuly

Do podpo/y uživatel=h ap/ikqcíjsou
veškeré slLĽiby dle ČI. 3 - Katalog služcb. písm. á) zahľmty veškeré služž!y dle čI. 3 - Katalog

až ¢) Přílohy č. l této smlouvy služeb. písm. d) Přílohy č. l' této smlouvy

S ... Standardní podpora 20 y, 15 %

3. Je-li v užívání objednatele více samostatných licenci stejného produktu. pak .je základní procentní sazba kalkulována
ke každé této licenci, případný příplatek za rozšířenou podporu je ovšem kalkulován pouze k jedné z těchto licenci.

4. Částky jsou uvedeny v KČ bez DPH.
5. Vstupní cenou Produktu je základní cena licence (licencí) každého softwarového produktu. Tato cena nemusí být uvedena,

jedná-li se o technickou podporu poskytovanou k softwarovému produktu třetí strany nebo je-li ceria za provádění
technické podpory kalkdovánä odlišným způsobem.

6. Cena technické podpory může být V individuálních případech stanovena i odlišně na základě dohody obou stran.

Výčet aplikací a cena technické podpory platný od 1. 4. 2019
(pojmy Typ produklll a Úroveň podpory jsou dctinovány ve s|ovnÍčku pojinú v příloze č. j této slnlc)(lvy.)

Produkt Typ Vsiupni cena Počet Úroveň CenazaTP/l rok Cena za TP/ľ rokproduktu v KČ bez DPH licencí podpory ' bez DPH , včetně DPH

CELKEM za l rok
CELKEM za l čtvrtletí

I39 701 kc 169 038 Kč '

34 925 Kč " 42 259 Kč



,

!'

S(ränä ll (cělkem íl)

Platební kalendář pro období od l. 4. 2019:

Datum fakturace za prováděni technické podporyv uve&oéw období pHS|ušné110 Částb v Kč bez DPH
-y] slušMm kMenUmůn kakndáh][ho, raku

15. 3. l. l. - 31. 3. 34 925 Kč
15. 6. l. 4. -30. 6. 34 925 Kč
15. 9. l. 7, .- 30. 9. 34 925 Kč

15. 12. 1. 10. - 31. 12. " 34 925 Kč
Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s ptislušnými zákonnými ustanoveními p|a|rlými ke dni uskutečněni

zdanitelného plnění.


