
o  Česká televize DMSS: 1096425/2234

Česká televize

IČO:00027383

a

ELVIA -  PRO, spol. s r. o.

IČO:45243042

Smlouva o dílo -  Dodatek č. 11
č. 1096425

Předmět smlouvy: Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a
publicistiky

Cena, případně hodnota: 8 873 407,30 EUR bez DPH

Datum uzavření:

Dodatek č. 11

i



O DMSS: 1096425/2234

ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 
a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10.11. 2015, 
Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016, 

Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016, Dodatku č. 6 ze dne 25.11. 2016, Dodatku č. 
7 ze dne 10. 4. 2017, Dodatku č. 8 ze dne 9. 6. 2017, Dodatku č. 9 ze dne 31.1. 

2019 a Dodatku č. 10 ze dne 15. 3. 2019 
Smluvní strany

Česká televize
se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4,140 70 Praha 4
IČO:00027383, DIČ: CZ00027383
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi
nezapisuje se do obchodního rejstříku
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800 
IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682 
SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX
zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
(dále jen „Objednatel")

a

ELVIA -  PRO, spol. s r. o.
se sídlem: U Elektry 203/8,198 00 Praha 9
IČO: 45243042, DIČ: CZ45243042
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, -sp. značka C 6666 
bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800 
zastoupená: 
(dále jen „Zhotovitel")
(dále společně také „Strany" či jednotlivě „Strana"),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo evidované 
objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015, Dodatku č. 3 ze dne 
29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016, Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016, Dodatku č. 6 ze dne 25. 
11. 2016, Dodatku č. 7 ze dne 10. 4. 2017, Dodatku č. 8 ze dne 9. 6. 2017, Dodatku č. 9 ze dne 
31. 1. 2019 a Dodatku č. 10 ze dne 15. 3. 2019, na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová 
technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky" (dále jen „Smlouva").

Česká televize
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CD Česká televize DMSS: 1096425/2234

I. Úvodní ustanovení

1. Zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky", 
jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této 
věty, byla Smlouva uzavřena podle předchozích právních předpisů - zejména podle zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným 
opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění. Dodatek č. 11 ke 
Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 11") se týká nákupu zařízení (transkódovacího serveru), které se 
po instalaci a zprovoznění stane součástí systému serverové technologie pro výrobu a vysílání 
zpravodajství, sportu a publicistiky vTS Ostrava (dále jen „systém DNPS2"). Celková kupní cena 
transkódovacího serveru je 24 975 EUR bez DPH.

2. S ohledem na výše uvedené je Dodatek č. 11 uzavřen jako nepodstatná změna závazku podle 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zákon") a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
Celková hodnota změny smlouvy podle Dodatku č. 11 činí 24 975 EUR bez DPH, tj. 0,34% 
z původní celkové hodnoty smlouvy. Celková hodnota všech změn smlouvy v době uzavření 
Dodatku č. 11 (tj. celková hodnota změn podle dodatků č. 1 -  9 a dodatku č. 11) činí celkem 
210 190,80 EUR, tj. 2,86% z původní celkové hodnoty smlouvy. Dodatek č. 10 byl uzavřen 
v souladu s § 222 odst. 5 a 9 zákona, jeho hodnota se tedy do limitu podle předchozí věty 
nezapočítává.

3. Dodatek č. 11 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o optimalizaci řešení dodaného 
v rámci realizace Projektu DNPS2.

4. Na základě uzavření tohoto Dodatku č. 11 zhotovitel dodá zařízení specifikované v Příloze č. 1 
tohoto dodatku. Obchodní podmínky dodání zařízení obsahuje Příloha č. 2 (požadované úpravy a 
rozšíření se týkají části systému DNPS2 v Televizním studiu Ostrava, místem plnění je tedy TS 
Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1).

5. Účelem uzavření Dodatku č. 11 je rozšíření díla včetně úpravy rozsahu Smlouvy a předmětu 
plnění a ceny Díla za účelem navýšení transkódovací kapacity systému DNPS2, instalovaného v 
Televizním studiu Ostrava.

II. Předmět Dodatku č. 11

1. Předmětem Dodatku č. 11 je za níže uvedených podmínek změna Smlouvy:

2. V čl. 5.1 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:

„Celková cena za plnění celého předmětu Smlouvy, zahrnující cenu za Dílo a cenu za Služby dle čl. 
8 této Smlouvy, činí 8 873 407,30 EUR bez DPH."

3. V čl. 5.2 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:

„Celková cena za Dílo činí 5 597 118,80 EUR bez DPH."

4. Na dodávané zařízení poskytuje zhotovitel záruku uvedenou v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 11.
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CD Česká televize DMSS: 1096425/2234

5. Systémová záruka na systém DNPS2, poskytnutá podle původní Smlouvy ve znění Dodatku č. 10, 
není tímto dodatkem dotčena, nadále platí, a to i pro zařízení pořízené na základě Dodatku č. 11.

6. Stávající Příloha č. 3 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 
Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb, která je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 11.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2. Dodatek č. 11 je vypracován v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3. Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak Dodatek č. 
11 nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 11 Technická specifikace a položkový rozpočet 
transkódovacího serveru -  oceněná
zhotovitelem

Příloha č. 2 Dodatku č. 11 Obchodní podmínky

Příloha č. 3 Dodatku č. 11 - Příloha č. 3
Smlouvy

Rozpis ceny Díla a služeb

5. Závaznost dokumentů (pro Dodatek č. 11): Dodatek č. 11 včetně Příloh, 2. Smlouva o dílo SAP č. 
1068356, 3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel:

ELVIA-PRO, spol.sr. o.

t  J  Česká televize 
Kavčf hory
Na Hřebenech I11132/4 
140 70 Praha 4
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383
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Příloha č. 1 - Technická a cenová specifikace Rozšíření transkódovacího serveru DNPS II 
IDEC: 419 323 3113/1000

Pol. Popis zařízení Ks Typ: Výrobce: Cena/ ks v
EUR bez DPH:

Cena celkem v
EUR bez DPH: Poznámka:

1. Transkódovací server pro DNPS II. pro TSO

1.1. Transkódovací server - rozšířeni systému 1 CARBON EXPANSION Sony 24 975,00 € 24 975,00 €

1.1.1 Software
* přímá spolupráce a řízení s Common
Gateway systému DNPS II

ProMedia Transcode Node pro ProMedia XF 1 SW-PMXF-ATO HARMONIC
Premium Codec Pack pro ProMedia XF 1 CPMXF-CBN-TXCD HARMONIC
PMXF ATO 1 CPMXF-CBN-PRCDC HARMONIC
Node base pro ProMedia Carbon a Xpress Transcoders 1 PMXF-NODE-BASE HARMONIC
Umožnění použití přidaných dalších 4 core na node 2 PMXF-NODE-CAP-4C HARMONIC
Licence Windows 2008 1 Win2008 Microsoft

1.1.2 Hardware
Server pro transkodování s dual CPU 3,4GHz, 2x 600GB HDD 1 DL360G9 HP
USB CATpro2-extended USB 1 G&D G&D

1.1.3 Služby
Kontrola systému, testování a uvedení do provozu, vzdáleny servis 1 SCTC-NT-2 HARMONIC
Servis podpůrného inženýra 3 SI-ENGINEER #1 SONY
Projektové služby 1 SI-PROJ-OFFICE SONY
Instalace, akceptace 2 ELVIA-PRO

1.1.4 Podpora
Standartni podpora, 8 -1 7  hodina pondělí - pátek (místní čas) 1 SLASTI 3R5 HARMONIC
Vzdálená telefonická podpora (24/7/365 remote technical support) 1 HARMONIC

Cena celkem v Kč bez DPH: 24 975,00 €

Poznámka: * Požadavek na kompatibilitu

Vysvětlivky:
| Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

Příloha č. 1 Dodatku č. 11 -  Příloha č. 3 Smlouvy 1068356/234 1 z 1



Příloha č. 2 Dodatku č. 11 ke smlouvě SAP č. 1096425

Obchodní podmínky

1. Předmětem dodatku je nákup transkódovacího serveru specifikovaného v příloze č. 1 
dodatku č. 11 (dále jen „zboží' nebo „zařízení), jeho odevzdání v místě plnění a dále jeho 
instalace a zprovoznění v rámci systému DNPS II v místě plnění uvedeném níže.
2. Pro účely této Přílohy je ELVIA -  PRO, spol. s r. o. označena jako „Prodávající“ a Česká 
televize jako „Kupující“.
3. Termín plnění: Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží výše specifikované 
spolu s doklady, které se k němu vztahují do 8 týdnů (slovy: osmi týdnů) ode dne účinnosti 
tohoto dodatku.
4. Místo plnění - Česká televize, TS Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1.
5. Nebezpečí škody na zařízení a vlastnické právo k němu přejde z Prodávajícího na 
Kupujícího dnem jeho převzetí, tj. předáním zboží podpisem předávacího protokolu, který 
bude obsahovat alespoň:

a) označení smluvních stran;
b) datum a místo převzetí zboží;
c) IDEO: 419 323 3113/1000;
d) označení výrobce zboží, jeho typové označení a množství, případné výhrady 

Kupujícího k přebíranému zboží, údaje o instalaci a zprovoznění zboží;
e) případný důvod Kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
f) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

6. Kupující neposkytne zálohu. Kupní cenu za celý předmět dodatku + příslušnou DPH 
uhradí Kupující Prodávajícímu na základě faktury -  daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystavené v souladu s dodatkem po podpisu dodacího listu/předávacího protokolu na adresu 
dle místa plnění. Splatnost této faktury bude 30 (slovy: třicet) dnů od data jejího doručení 
Kupujícímu. Prodávající má povinnost daňový doklad vystavit do 14 kalendářních dnů ode 
dne odevzdání a zprovoznění zboží.
7. Ostatní platební podmínky -  viz smlouva o dílo.
8. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s tímto dodatkem

a) je nové a nepoužité;
b) je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým 

údajům výrobce zboží;
c) je použitelné v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména 

zaručuje Kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití 
zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České 
republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu 
při odevzdání zboží;

d) má jakost a provedení stanovené v tomto dodatku;
e) je odevzdáno v druhu a množství uvedeném v dodatku, zejména jeho Příloze 

č. 1;
f) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
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g) je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, 
nájemními či jinými právy třetích osob, Prodávající je oprávněn převést bez 
dalšího vlastnické právo ke zboží na Kupujícího a Kupující je oprávněn zboží 
užívat a prodávat ho dále třetím osobám;

h) je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;
i) splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 

o odpadech.
9. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců (pouze na SW Harmonie Carbon Coder činí záruka 
12 měsíců) ode dne řádného odevzdání zboží Kupujícímu. Systémová záruka na celé dílo 
(DNPS II), jehož se zboží stane po instalaci a zprovoznění součástí, zůstává nedotčena a je 
nadále poskytována podle smlouvy o dílo.
10. Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny 
vady, které se na zboží vyskytnou.
11. Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. 2 výše 
požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: nula celá pět desetin 
procenta) z celkové kupní ceny zboží za každý i započatý den tohoto prodlení. Nedotčena 
zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní 
pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
12. Prodávající je oprávněn při nedodržení termínu splatnosti faktury dle tohoto dodatku 
požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: nula celá tři setiny procenta) 
z fakturované částky za každý den tohoto prodlení.
13. Pověřenou kontaktní osobou Kupujícího ve věcech technických v souvislosti splněním 

předmětu dodatku je:

14. Pověřenou kontaktní osobou Prodávajícího ve věcech technických v souvislosti 
s plněním předmětu dodatku je:

15. Na ostatní, touto přílohou neupravené vztahy, zejména nahlašování a odstraňování vad 
zboží, se použijí podmínky uvedené ve smlouvě o dílo SAP č. 1068356.
16. Smluvní vztah založený Dodatkem č. 11 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění.
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Příloha č. 3 - Rozpis ceny Díla a Služeb

Cena EUR bez DPH

1. Maximální cena za plnění dle Smlouvy (Dílo + Služby dle čl. 8 této Smlouvy): 8 873 407,30 €

1.1. Celková cena za Dílo dle Smlouvy: 5 597 118,80 €

1.2. Maximální cena za Služby dle Smlouvy: 3 276 288,50 €

1.1.1 Cena řešení realizovaného v I. Etapě:

Etapa / Fáze M ilník Cena v EUR bez DPH

,1.1.1. Celková cena I. Etapy Díla za ČT Praha, TS B rno a TS O strava: 5 021 343,00 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.1 Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy 503 526,70 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.2 Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury 1 510 580,10 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.3 Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW  aplikační vrstvy 753 201,45 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.4 Akceptace řešení dodaného v I. Etapě 747 631,85 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.5
Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů
Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu

0,00 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.6 Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě 1 004 268,60 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.7 Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 0,00 €

Celková dílčí platba - Fáze 1.8 Předání a převzetí řešení dodaného v  I. Etapě 502 134,30 €
1.1.1.1 Cena za I. Etapu - ČT Praha: 2 854 200,60 €

Dílčí platba - Fáze 1.1 Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy 285 818,46 €

Dílčí platba - Fáze 1.2 Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury 857 455,38 €

Dílčí platba - Fáze 1.3 Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy 428 130,09 €

Dílčí platba - Fáze 1.4 Akceptace řešení dodaného v I. Etapě 426 536,49 €

Dílčí platba - Fáze 1.5
Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů
Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu

0,00 €

Dílčí platba - Fáze 1.6 Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě 570 840,12 €

Dílčí platba - Fáze 1.7 Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 0,00 €

Dílčí platba - Fáze 1.8 Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě 285 420,06 €
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1.1.1.2 Cena za I. Etapu - TS Brno: 1 065 420,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.1 Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy 107 110,04 €
Dílčí platba - Fáze 1.2 Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury 321 330,12 €

Dílčí platba - Fáze 1.3 Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW  aplikační vrstvy 159 813,06 €

Dílčí platba - Fáze 1.4 Akceptace řešení dodaného v I. Etapě 157 541,06 €

Dílčí platba - Fáze 1.5 Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů
Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu 0,00 €

Dílčí platba - Fáze 1.6 Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě 213 084,08 €
Dílčí platba - Fáze 1.7 Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8 Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě 106 542,04 €

1.1.1.3 Cena za I. Etapu - TS Ostrava: 1 101 722,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.1 Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy 110 598,20 €
Dílčí platba - Fáze 1.2 Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury 331 794,60 €

Dílčí platba - Fáze 1.3 Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW  aplikační vrstvy 165 258,30 €

Dílčí platba - Fáze 1.4 Akceptace řešení dodaného v I. Etapě 163 554,30 €

Dílčí platba - Fáze 1.5
Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů
Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu 0,00 €

Dílčí platba - Fáze 1.6 Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě 220 344,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.7 Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8 Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě 110 172,20 €

1.1.2 Cena řešení realizovaného ve II. Etapě:

Etapa Z Fáze / Předm ět M ilník Cena v EUR bez DPH
|1 .1.2. Celková cena II. E tapy Díla za ČT Praha: 480 748,80 €

Dílčí platba - Fáze 2.1 Akceptace Prováděcího projektu II. Etapy 41 470,10 €
Dílčí platba - Fáze 2.2 Akceptace řešení, dodaného ve II. Etapě 295 054,06 €

Dílčí platba - Fáze 2.3
Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů
Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do zkušebního provozu 0,00 €

Dílčí platba - Fáze 2.4 Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného ve II. Etapě 96 149,76 €
Dílčí platba -  Fáze 2.5 Uvedení řešeni dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu 0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.6 Předání a převzetí řešení dodaného ve II. Etapě 48 074,88 €
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1.1.3 C e na  p ln ě n í p o d le  D o d a tk u  č . 6 S m lo u v y :

1 .1.4 C ena  p ln ě n í p o d le  D o d a tk u  č. 9 S m lo u v y :

I Předm ět Podm ínka fakturace Cena v EUR bez DPH
1.1.4. C e lková cena p lnění pod le Dodatku č. 9 Sm louvy 24 975,00 €

Platba za plnění podle Dodatku č. 9 |Podpis předávacího protokolu 24 975,00 €|

1.1.5 C e na  p ln ě n í p o d le  D o d a tk u  č . 11 S m lo u v y :

I Předm ět Podm ínka fakturace Cena v EUR bez DPH I
1.1.5. Celková cena p lnění pod le Dodatku č. 11 S m louvy 24 975,00 €

Platba za plnění podle Dodatku č. 11 |Podpis předávacího protokolu 24 975,00 ť|

1.2.1 C e na  za s lu ž b y  "S W  m a in te n a n c e " d le  ČI. 8.5 p ro  s o f tw a re  u v e d e n ý  v  č l.  8.5.1 p ísm . b) a c)

Předm ět Doba p lnění Cena za m ěsíc 
v  EUR bez DPH

Cena celkem  
v  EUR bez DPH

I. Etapa: SW maintenance - celkem 36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 23 280,00 € 838 080,00 €
I. Etapa: SW  maintenance ČT Praha 36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 15 445,00 € 556 020,00 €

I. Etapa: SW  maintenance TS Brno 36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 3 870,00 € 139 320,00 €

I. Etapa: SW  maintenance TS Ostrava 36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 3 965,00 € 142 740,00 €
II. Etapa: SW  maintenance ČT Praha 36 měsíců od uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu 1 080,00 € 38 880,00 €

|Cena celkem  za s lužby  "SW  m aintenance" dle čl. 8.5 pro  ČT Praha, TS B rno  a TS Ostrava: 876 960,00 €

1.2.2 C e na  za s lu ž b y  "S e rv is n íh o  z a jiš tě n í"  d le  č l.  8.6

Předm ět Doba plnění Cena za m ěsíc 
v  EUR bez DPH

Cena celkem
v EUR bez DPH

Servisní zajištění ČT Praha 36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 14 412,49 € 518 849,60 €

Servisní zajištění TS Brno 36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 4 620,70 € 166 345,20 €

Servisní zajištění TS Ostrava 36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu 4 843,20 € 174 355,20 €
|Cena celkem  za s lužby  "S e rv isn ího  za jiš tění" d le čl. 8.6 pro  ČT Praha, TS B rno  a TS Ostrava: 859 550,00 €
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1.2.3 Cena za služby "Solution support" dle čl. 8.7

Předm ět Rozsah Doba plnění Cena za č lověkohod inu 
v  EUR bez DPH

M axim ální cena za 
celou dobu plnění 

v  EUR bez DPH

Úprava nastavení systému (ČT Praha, TS Brno, 
TS Ostrava v součtu)

Max. 400 člověkohodin za celou 
dobu plnění

36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení 
řešení dodaného v I. Etapě do produktivního 
provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.

62,50 € 25 000,00 €

Úpravy specializovaného licencovaného anebo 
zákaznického SW (ČT Praha, TS Brno, TS 
Ostrava v součtu)

Max. 800 člověkohodin za celou 
dobu plnění

36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení 
řešení dodaného v I. Etapě do produktivního 
provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.

62,50 € 50 000,00 €

,M axim ální cena celkem  za s lužby  "S o lu tion  supp o rt" dle čl. 8.7: 75 000,00 €

1.2.4 Cena za služby "změny, úpravy nastavení a úpravy specializovaného SW" dle čl. 8.8

Předm ět Rozsah plnění Cena za č lověkohod inu 
v  EUR bez DPH

M axim ální cena za 
ce lou dobu plnění 

v  EUR bez DPH
Change management -  ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava Max. 160 člověkohodin 62,50 € 10 000,00 €
Úpravy nastavení systému -  ČT Praha, TS Bmo, TS Ostrava Max. 240 člověkohodin 62,50 € 15 000,00 €
Úpravy (vývoj) specializovaného SW -  ČT Praha, TS Bmo, TS Ostrava Max. 480 člověkohodin 62,50 € 30 000,00 €

|M axim á lní cena celkem za s lužby  dle čl. 8.8: 55 000,00 €

1.2.5 Cena za služby dle čl. 8.9 (podle Dodatku č. 10):

Předm ět Cena za ce lou dobu p lnění v  EUR bez DPH
ČT Praha TS Brno TS Ostrava Celkem

Služby HW maintenance dle čl. 8.9.2 216 943,22 € 79 914,21 € 76 715,47 € 373 572,90 €
Služby SW maintenance dle čl. 8.9.3 183 523,40 € 72 229,61 € 66 557,03 € 322 310,04 €
Služby Servisního zajištění dle čl. 8.9.4 342 059,04 € 110 354,34 € 111 482,18€ 563 895,56 €
Cena za služby dle čl. 8.9.2, 8.9.3 a 8.9.4 po studiích 742 525,66 € 262 498,16 € 254 754,68 € __________________

|M axim ální cena celkem  za s lužby  dle čl. 8.9.2, 8.9.3 a 8.9.4: 1 259 778,50 €

1.2.6 Cena za služby dle čl. 8.10 (podle Dodatku č. 10):

Předm ět Podm ínka fakturace Cena v EUR bez DPH
Vypracování prováděcího projektu pro provedení obnovy HW  technologické infrastruktury systému DNPS2 včetně podrobné 
technické specifikace v rozsahu pro zadání VZ na dodávku nových HW  komponent technologické infrastruktury

Podpis Akceptačního 
protokolu 150 000,00 €

M axim ální cena celkem  za s lužby dle čl. 8.10: 150 000,00 €
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