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IČO: 00006963
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zastoupená: Ing. Milanem Shrbeným, ředitelem sekce informačních a komunikačních technologií

(„Objednatel“ nebo „čsszn

číslo smlouvy Objednatele:

UNIPROG SOLUTIONS, as.

se sídlem: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

IČO: 25094670, DIČ: CZ25094670

společnost zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městský soudem v Praze,

oddil B, vložka 22191

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: 5011260492/5500

zastoupenéz—členem představenstva

(„Dodavatel“)

číslo smlouvy Dodavatele: ČSSZ/02/2019

(Objednatel a Dodavatel společně „Strany" a každý z nich samostatné ,,Strana“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovenim § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník („Občanský zákoník“)(„SmIouva")
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(A) Objednatel má zájem na uzavření této Smlouvy s odborníkem v oboru informačních technologií

s dostatečnými zkušenostmi a know-how v oblasti Plnění (jak je tento pojem definován níže) a

zajištění záručního servisu za podmínek dále stanovených v této Smlouvě.

(B) Realizace této Veřejné zakázky (jak je tento pojem definován níže) na posílení hardware

centrálního datového úložiště má pro Objednatele zajistit dostatečnou modernizaci a posílení

kapacit v souladu s požadavky rozvoje aplikací, infrastruktury a bezpečnosti databázi

Objednatele. Účelem veřejné zakázkyje posílení ukládacích a zálohovacích kapacit provozních

databází i bezpečnostních dat vrámci datových center umístěných vLokalitách (jak jsou

definovány níže). Z důvodu maximálního využití stávajících technologií a minimalizace doby

odstávky při vlastni realizaci má Objednatel zájem na takovém plnění této Smlouvy, které zajistí

kompatibilní rozšíření tak, aby doba odstávky byla minimální s minimálním dopadem na data a

datové přenosy. V neposlední řadě si Objednatel od realizace Veřejné zakázky slibuje, že dojde

knahrazení dosluhujících zařízení moderními komponenty a snížení nákladů na podporu

vzhledem ke zvýšení výkonu.

(C) Dodavatel je odborníkem v oboru informačních technologií se specializací na Dodávku HW,

zajištění jeho servisu a poskytování doprovodných služeb dle této Smlouvy aje plně seznámen

s charakteristikami, funkčnostmi, technologiemi hardware poptávaného Objednatelem v rámci

Veřejné zakázky. Dodavatel je proto připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a ,

dodat Objednateli hardware a zajistit mu Záruční servis (jak je tento pojem definován níže) dle

této Smlouvy v souladu s principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch

Objednatele a s ohledem na šetření nákladů Objednatele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel oznámil dne 40- % ŽP “7‘7 oznámením otevřeného řízení svůj záměr-

zadat veřejnou zakázku s názvem „ČSSZ — HW Posílení datového úložiště ČSSZ —

2018“ („Veřejná zakézka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro

plnění Veřejné zakázky vybrána nabidka Dodavatele v souladu s ustanovením § 122

ZZVZ.

 

   

1.2 Předmětem této Veřejné zakázkyje rozšíření výpočetní, diskové a zálohovací kapacity

v datovém úložišti při zachování dosavadních investic a s možností využívat stávající

zařízení. Nedílnou součástí dodávkyjsou i integrační a implementační služby a plnění

zajišťující kontinuální dostupnost všech provozních služeb datového úložiště, dle

požadavků na funkcionalitu, bezpečnost a dostupnost dat.

1.3 Objednatel prohlašuje, že:

1.3.1 je organizační složkou České republiky;

1.3.2 je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu práce

asociálních věcí, která byla ustavena zákonem ČNR c. 210/1990 Sb.,
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1.3.3

o změnách v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona č. 20/1966

Sb.,o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb.,o

působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení;

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.4 Dodavatel prohlašuje, že:

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního

řádu;

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona

č. 182/2006 Sb., oůpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších

předpisů („Insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje Objednatele o všech

skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

má k dispozici veškerá vyjádření, schválení, souhlasy, rozhodnutí, povolení,

potvrzení, osvědčení a další dokumenty vydané příslušnými orgány veřejné

správy, včetně povolení a licencí, živnostenské listy, koncesní listiny, a veškeré

souhlasy třetích osob a dohody s nimi, které jsou nezbytné k plnění této

Smlouvy („Nezbytná povolení“).

má zájem Veřejnou zakázku pro Objednatele řádně a včas plnit a splnit za

úplatu sjednanou v této Smlouvě. Dále Dodavatel prohlašuje, že se detailně

seznámil s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, že jsou mu známy

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, těmto

podmínkám rozumí aje schopný je dodržet.

veškeré písemné informace poskytnuté Dodavatelem nebo jeho jménem

Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu zadávacího řízení na

realizaci Veřejné zakázky byly kdatu jejich předložení (pokud nebyly

nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Dodavatelem následně)

pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Dodavatel si není

vědom žádných podstatných skutečností či okolnosti, které by Objednateli

neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný

vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít s Dodavatelem tuto

Smlouvu.

disponuje veškerými profesními znalostmi a dovednostmi k řádnému splnění

předmětu Veřejné zakázky, a že všechny osoby, které použije k plnění této

Smlouvy, mají potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou profesní způsobilost

k plnění, které má Dodavatel dle této Smlouvy poskytovat, a které doložil

v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací
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2.2

 

dokumentace Veřejné zakázky („Zadávací dokumentace“), tj. zejména dodání,

instalace a konfigurace komponentů doplňujících hardware v oblasti infrastruktury pro

datová centra Objednatele („Infrastruktura Objednatele“) a poskytování doplňujících

služeb, to vše v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou.

Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele za účelem zajištění výše uvedených

účelů a cílů stanovených touto Smlouvou poskytnout Objednateli následující plnění:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

dodávku hardware komponent pro zvýšení zálohovacího výkonu systému

a Infrastruktury Objednatele, včetně komponent potřebných kzačlenění do

provozu a dohledu systému llS ČSSZ (jak je tento pojem definován níže)

asouvisející dokumentace dle Technické specifikace (jak je tento pojem

definován níže);

dodávku hardware komponent pro zvýšení kapacity diskových polí, včetně

komponent potřebných k začlenění do provozu a dohledu systému llS ČSSZ a

související dokumentace dle Technické specifikace;

(hardware dle Článků 2.2.1 a 2.2.2 jako „HW“);

dodávku dalších drobných pomůcek jinak nezbytných pro uvedení HW do

provozu (například propojovací kabely, napájecí kabely, šrouby apod.);

dopravu HW do Lokalit, včetně zajištění zabalení HW při přepravě za účelem

zabránění jeho poškození a případné likvidace odpadů vzniklých při Instalaci a

konfiguraci (jak je tento pojem definován níže) a převedení vlastnického práva

k dodanému HW z Dodavatele na Objednatele

(plnění dle Článků 2.2.1 až 2.2.4 jako „Dodávka HW“);

pokud je to pro Dodávku HW, jeho Instalaci a konfiguraci (jak je tento pojem

definován níže) do infrastruktury Objednatele nezbytné, pak dodávka

programového vybavení HW či části Infrastruktury Objednatele, které zajišťuje

kompatibilitu dodaného HW a dalšího hardware s Infrastrukturou Objednatele

a IIS ČSSZ („Software“) a poskytnutí práv k užití tohoto Software

Objednatelem, jak specifikuje Článek 10 této Smlouvy („Dodávka SW“);

konfiguraci, instalaci a zprovoznění předmětu Dodávky HW (HW) a Dodávky

SW a plné začlenění do systému llS ČSSZ a Infrastruktury Objednatele včetně

zapojení do dohledových a monitorovacích systémů Objednatele

i administrace systému, včetně využití Infrastruktury Objednatele („lnstalace a

konfigurace“);

záruční servis vztahující se k Dodávce HW, případně Dodávce SW, za

podmínek dle Technické specifikace po dobu nejméně třicet šest (36)

kalendářních měsíců po Akceptaci Dodávky HW, případně Dodávky SW, nebo

po dobu delší, pokud je tak stanoveno vTechnické specifikaci („Záruční

servis“);a

propojení ServiceDesku Objednatele s HelpDeskovým řešením Dodavatele

(veškeré plnění dle Článků 2.2.1 až 2.2.8 jako „Plnění“).
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2.3

2.4

Závazné požadavky Objednatele na Plnění jsou uvedeny v rámci Přílohy č. 1

[Technická specifikace Plnénl] této Smlouvy („Technická specifikace“), případně

v této Smlouvě, není-li v Příloze č. 1 [Technická specifikace Plněnij stanoveno jinak,

Dodavatel je povinen provést Plnění v kvalitě a specifikacích, jaké byly doplněny do

Technické specifikace Dodavatelem (pouze pokud jsou z pohledu Objednatele pro néj

výhodnější), a není oprávněn dodat jiný HW, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

Plnění však musí být nejméně v kvalitě a s parametry výslovně stanovenými

Objednatelem vTechnickě specifikaci (tj. vtextu Technické specifikace, kde není

prostor pro doplnění Dodavatelem).

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Plnění od Dodavatele převzít

a zaplatit za poskytnuté Plnění Dodavateli Cenu (jak je definována níže) a poskytnout

Dodavateli součinnost nezbytnou pro plnění povinností Dodavatele dle této Smlouvy

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

3.1

32

3.3

Dodavatel se zavazuje provést Plnění po částech vymezených v Článku 3.8 („Dílčí

p|nění“).

Dodavatel se Smlouvou zavazuje provést Plnění, resp. Dílčí plnění, ve lhůtách dle

harmonogramu stanoveného Stranami do 15 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy

(„Harmonogram"), přičemž Plnění jako celek musí být dokončeno vždy nejpozději do

šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. První verzi

Harmonogramu se zavazuje Poskytovatel předložit Objednateli tak, aby mohlo dojít ke

schválení Harmonogramu ve lhůtě dle předchozí věty tohoto Článku 3.2. Strany

v Harmonogramu stanoví:

3.2.1 dobu pro provedení (trvání) jednotlivých Dílčích plnění, a

3.2.2 předpokládaná data zahájení provádění Dílčích plnění

s tím, že z důvodu, aby nedošlo k narušení provozu produkčního prostředí

lnfrastruktury Objednatele, Objednatel Dodavateli předem sdělí, zdali požaduje změnu

termínu zahájení provádění konkrétního Dílčího plnění oproti Harmonogramu; změna

Harmonogramu v takovém případě nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě a za

Harmonogram se považuje jeho podoba ve znění navrženém Objednatelem. Pokud

Objednatel nedoručí Dodavateli informaci o změně termínu dle tohoto Článku 3.2, pak

se má za to, že k zahájení provádění Dílčího plnění dojde dle poslední podoby

Harmonogramu. O dobu, o kterou se změnil termín zahájení provádění Dílčího plnění

z důvodů na straně Objednatele, nenáleží Objednateli smluvní pokuta dle této Smlouvy.

Dodavatel je povinen dodržovat Harmonogram, případně i v jeho podobě po případných

změnách termínů stanovených Objednatelem.

Objednatel uvádí, že provozuje svůj integrovaný informační systém („IlS ČSSZ“)

vcentralizovaném režimu, tedy veškerá data aplikací jsou umístěna ve třech

geograficky oddělených centrech - centrálních datových úložištích Objednatele

(„CDÚ“). Samotná CDÚ poskytují plně redundantní databázové služby (výkon,

kapacita) a infrastrukturní služby, které jsou klíčové pro poskytování služeb klientům.

Místem plnění jsou objekty CDÚ na adresách:
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(souhrnně „Lokality“ a jednotlivé „Místo plnění“).

3.4 V souladu s Technickou specifikací je Objednatel oprávněn vybrat v průběhu Plnění

této smlouvy Lokalitu, která bude konkrétním místem plnění Dodávky HW, v závislosti

na připravenosti lnfrastruktury Objednatele.

3.5 Pokud to povaha Plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady,

je Dodavatel oprávněn realizovat části Plnění také vzdáleným přístupem.

3.6 Nebezpečí škody na příslušném HW uvedeném v Dodacím listu (jak je tento pojem

definován níže) přechází na Objednatele okamžikem uvedeným Objednatelem

v Dodacím listu jako den a čas převzetí HW.

3.7 Objednatel nabývá vlastnictví k HW a k dalším dodaným hmotným věcem v souladu

s touto Smlouvou po jejich Akceptaci podpisem Akceptačního protokolu. Do doby

nabytí vlastnictví je oprávněn Objednatel HW a další hmotné věci používat pro účely a

v rozsahu pro splnění účelu Akceptačního řízení; poslední věta tohoto Článku 3.7 se

uplatní obdobně na ijině části Plnění.

3.8 Dodavatel se zavazuje provést Plnění v těchto Dílčích plněních:

3.8.1 Navýšení Zálohovacího výkonu a kapacity diskových polí v Lokalité 2 (Dodávka

HW a Dodávka SW);

3.8.2 Instalace a konfigurace v Lokalitě 2;

3.8.3 Navýšení Zálohovacího výkonu a kapacity diskových polí v Lokalitě 1 nebo

Lokalitě 3 (Dodávka HW, kdy v rámci části dle Článku 2.2.1 dojde pouze

k přepravě nahrazovaného řešení z Lokality 2); a

3.8.4 Instalace a konfigurace v Lokalité 1 nebo Lokalité 3.

4. ZPÚSOB PLNĚNÍ DODÁVKY HW

4.1 Dodavatel dodá HW v konfiguracích podle jejich specifikace dle Technické

dokumentace anebo postupem dle Článku 2.3. Změna v parametrech konfigurací HW

není možná.

4.2 Dodací list musí obsahovat:

4.2.1 identifikační (sériové, tovární) číslo každého HW a typové označení HW;

4.2.2 počet kusů (souprav) dodaného HW;

4.2.3 jednotkovou a celkovou cenu bez DPH a včetně DPH a částku DPH za dodaný

HW;

4.2.4 místo dodání HW;

4.2.5 podpis zástupce Dodavatele.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

(„Dodaci list“)

Podpisem Dodaciho listu Objednatel přebírá HW kprovedení Akceptačního řízení

v Místě plnění. Pokud Objednatel daný HW převezme, potvrdí toto převzetí Dodavateli

podpisem na Dodacím listu. Objednatel současně doplní na Dodací list datum a čas

předání a převzetí HW kAkceptačnímu řízení. HW se považuje za dodaný až

okamžikem skončení Akceptačního řízení.

Dodací list bude vyhotoven Dodavatelem ve dvou (2) vyhotoveních. Jedno (1)

vyhotovení Dodacího listu obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Dodacího listu

obdrží Dodavatel.

Objednatel není povinen převzít HW neodpovídající specifikaci sjednané v této

Smlouvě anebo zjevně vykazující vady či vady zabezpečení pro dopravu ve smyslu

Článku 15.7. V takovém případě Objednatel vystaví Dodavateli či dopravci potvrzení,

které bude obsahovat zejména následující údaje:

4.5.1 prohlášení, že Objednatel odmítá převzít HW;

4.5.2 důvody pro odmítnutí převzetí HW včetně označení zjištěných vad;

4.5.3 datum a čas;

4.5.4 podpis zástupce Objednatele.

V případě, že převzetí HW bylo Objednatelem odmítnuto, je Dodavatel povinen zjištěné

vady na vlastní náklady neprodleně odstranit a vyzvat Objednatele k opětovnému

převzetí HW.

Dodavatel je povinen dodat HW vjakosti dle Technické specifikace anebo určené dle

Článku 2.3 anebo nelze-li jakost určit ani tak, pak v takové jakosti a kvalitě odpovídajicí

účelu, k němuž se dodávané HW komponenty obvykle užívají.

Dodaný HW musí být nový, dříve nepoužitý a nerepasovaný. Dodavatel je povinen na

žádost Objednatele toto náležité prokázat před dokončením Akceptačního řízení k HW

(např. předložením osvědčení výrobce či daňovým dokladem o zakoupení).

Součástí Dodávky HW je i využití a přemístěni hardware Objednatele Dodavatelem

mezi Lokalitami Objednatele k jeho následné instalaci a konfiguraci, konkrétně

přemístění původních nahrazovaných hardware komponent infrastruktury

Objednatele, které jsou nahrazovány HW ve smyslu Článku 2.2.1 (páskových jednotek)

z Lokality 2 do Lokality 1 nebo Lokality 3 dle volby Objednatele (ve smyslu Dilčího

plnění dle Článku 3.8.3); vtakovém případě se Články 4.2 až 4.6 užijí obdobně a

Články 8.1 a 15.4 se neuplatní vrozsahu, vjakém Dodavatel neodpovídá za vady

takového hardware. Pro zamezení pochybnostem Strany uvádějí, že součástí Dodávky

HW do Lokality 1 nebo Lokality 3 je přemístění původních nahrazovaných hardware

komponent Infrastruktury Objednatele (páskových jednotek), které jsou nahrazovány

HW ve smyslu Článku 2.2.1, a dodávka nových komponent ve smyslu Článku 2.2.2

(vybavení diskových poli). Dodavatel neodpovídá za vady hardware Infrastruktury

Objednatele nebo vady Plnění, které mají původ v hardware, který Dodavatel nedodal

v rámci Plnění a na takový hardware se nevztahuje ani Záruční servis; to nemá vliv na

odpovědnost za vady, které vzniknou přímo anebo nepřímo činností Dodavatele,
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Součástí Dodávky HW je i dokumentace související s předmětem Dodávky HW, jež je

nutná k jeho převzetí ak jeho užívání, jakož i další dokumentace stanovená

v této Smlouvě. Touto dokumentací se rozumí především dokumentace od výrobce

čijiné třetí osoby obvykle dodávaná s HW (včetně manuálů, certifikátů, ověření

oshodě a podobných dokumentů, jsou—li nezbytné k používání HW) umožňující

komplexní administraci dodaného HW Dodavatelem tak, aby na základě takové

dokumentace byli administrátoři Objednatele schopni samostatně, bez zásahů

Dodavatele, ovládat a administrovat HW („Dokumentace").

5. ZPÚSOB PLNĚNÍ DODÁVKY SOFTWARE

5.1

5.2

5.3

5.4

Pokud je k realizaci Plnění dle této Smlouvy nezbytná Dodávka SW, bez níž by byl HW

nepoužitelný anebo bez niž by byla ovlivněna jeho běžná funkčnost anebo

kompatibilita s infrastrukturou Objednatele, je Dodávka SW součástí Plnění ve smyslu

Článku 2.2 této Smlouvy. Cena za takovou Dodávku SW je vždy součástí Ceny.

Dodavatel má ktakovému Software, který je předmětem Dodávky SW, povinnost

poskytnout veškeré licence v souladu s Článkem 10 této Smlouvy. Dodávka SW musí

být dále kompatibilni i pro případné další rozšíření kapacit infrastruktury Objednatele

jiným dodavatelem mimo tuto Smlouvu.

Dodávka SW pro páskové jednotky nebude realizována v případě Lokality 1 nebo

Lokality 3, jelikož do těchto lokalit bude v rámci Dodávky HW dodáván hardware

páskových jednotek Objednatele a Software proto neni potřebný.

Pro Dodávku SW se použije Článek 4 této Smlouvy přiměřeně. Pro vyloučeni

pochybností Strany konstatuji, že se pro Dodávku SW přednostně uplatní Článek 9 této

Smlouvy.

6. INSTALACE A KONFIGURACE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Cílem Instalace a konfigurace je přechod na nově nasazené komponenty infrastruktury

za co nejplynulejšich podmínek, bez ztráty funkčnosti produkčního prostředí a

.v.»

stanoveno v Technické specifikaci a Harmonogramu.

Dodavatel provede instalaci a konfiguraci:

6.2.1 HW v Lokalitě 2 a HW dle Článku 2.2.2 v Lokalitě 1 nebo Lokalitě 3, a

6.2.2 hardware, který bude nahrazen dodaným HW do Lokality 2, v Lokalitě 1 nebo

Lokalitě 3 dle volby Objednatele (viz Článek 4.9 výše).

Dodavatel je povinen provést instalaci a konfiguraci HW v Mistě plnění způsobem

umožňujícím jeho spuštění, dlouhodobé provozování a zapojení do systémů

Objednatele.

Instalaci a konfiguraci je Dodavatel povinen učinit do doby stanovené

v Harmonogramu, a pokud taková není, pak v den dodání HW do Místa plnění.

Dodavatel se zavazuje vrámci konfigurace do stávající infrastruktury Objednatele
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6.6

6.7

účastnit jednání s Objednatelem či pověřenou třetí osobou za účelem koordinace při

provádění integračních činností,

Dodavatel se zavazuje provést školení zaměstnanců či pověřených osob Objednatele

či jeho partnerů za účelem plného seznámení s funkcemi a administrací Dodávky HW

v rozsahu a za podmínek dle Technické specifikace.

U té části hardware, u níž po přemístěni Dodavatelem podle Článku 4.9 nebude pro

nedostatečnou kapacitu Infrastruktury Objednatele v Lokalitě 1 nebo Lokalitě

3 Instalace a konfigurace možná, Dodavatel Instalaci a konfiguraci po dohodě

s Objednatelem neprovádí.

7. ZÁRUČNÍ SERVIS

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Dodavatel se zavazuje vrámci Záruky za jakost (jak je definována níže) poskytovat

Objednateli Záruční servis za podmínek, v kvalitě a rozsahu dále stanovených

v Technické specifikaci. Součástí Záručního servisu je zejména:

7.1.1 servis spočívající v hardware maintenance dodaných hmotných věcí v rámci

Dodávky HW; a

7.1.2 servis vztahující se na Software dodaný v rámci Dodávky SW (Záruční servis

se nevztahuje na aplikační software, který Dodavatel nedodal v rámci Plnění),

ato po celou dobu trvání Záruky za jakost.

V rámci Záručního servisu se Dodavatel zavazuje poskytovat na základě požadavků

Objednatele („Požadavek na servis“) plnění vedoucí k zajištění vysokého standardu

dostupnosti a bezvadnosti HW a Software a tim i celé Infrastruktury Objednatele. Tato

plnění spočívají zejména v odstraňování vad, chyb či problémů ve sjednané reakční

době.

Objednatel se na Dodavatele může obracet kdykoli, ato prostřednictvím ServiceDesku

(jak je definován níže). Detaily stanoví Technická specifikace.

Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí Požadavku na servis a

vyřešit jej, nejpozději však v dobách uvedených v Technické specifikaci.

Dodavatel je povinen při řešení Požadavku na servis postupovat s maximální prioritou.

8. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

8.1

8.2

8.3

Dodavatel se zavazuje v rámci Dodávky HW i vrámci následného plnění Záručního

servisu dodávat na základě této Smlouvy pouze nové (nerepasované) hardware

komponenty.

Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou Cenu za řádně a včas

realizované Plnění, a to po předání a převzetí jednotlivých částí Plnění dle této

Smlouvy, to vše za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.

Dodavatel se zavazuje realizovat Plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů

uvedených v Příloze č. 3 [Seznam Poddodavate/ů] této Smlouvy („Poddodavatel“).
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8.4

8.5

8.6

8.7

Jakákoliv dodatečná změna osoby Poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného

Poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění

původně svěřené Poddodavateli realizoval Dodavatel sám. Strany výslovně uvádějí,

že při realizaci Plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má

Dodavatel odpovědnost, jako by Plnění realizoval sám.

Dodavatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace.

Tato garance je nadřazená ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této

Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

8.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentaci;

84.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

8.4.3 Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných

vztahů vyplývajících z této'Smiouvy použije subsidiárně.

Dodavatel se zavazuje napojit vlastní HelpDesk či jiný podobný softwarový nástroj na

ServiceDesk Objednatele, jak je blíže popsán v dokumentu „Standard komunikace

ServiceDesku s externími firmami“ („ServiceDesk“), který patří mezi standardy

Objednatele uvedené v Příloze č. 6 [Interní předpisy Objednate/e] této Smlouvy

(„Interní předpisy“). Propojení ve smyslu tohoto Článku 8.5 musí být v souladu

s uvedeným standardem a umožňovat vytěžení informací ze ServiceDesku

Objednatele, jejich zpracování a zaslání Objednateli ve standardizované struktuře tak,

aby mohl zaslané informace vytěžit ServiceDesk Objednatele, tj. aby standard

komunikace v rámci propojeni odpovídal standardu Objednatele uvedenému v tomto

Článku 8.5. Dodavatel se zavazuje dokončit propojení dle tohoto Článku 8.5 do třiceti

(30) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost HelpDesku Dodavatele dle Článku 8.5 v

režimu dostupnosti 5><10 (pondělí až pátek, od 7:00 do 17:00) a dále také na e-mailu

a telefonním čísle_vrežimu dostupnosti 24><7

(365 dní v roce 24 hodin denně) pro hlášení incidentů a vad A ve smyslu Přílohy č. 1.

Strany jsou v průběhu provádění Plnění povinny postupovat v souladu s interními

předpisy. Podpisem této Smlouvy Dodavatel prohlašuje, že měl možnost se seznámit

s Interními předpisy Objednatele, jejichž seznam je uvedený v Příloze č. 6 [Interni

předpisy Objednatele] těto Smlouvy, a dále bere na vědomí, že Interní předpisy mohou

být přiměřeným způsobem jednostranně měněny či jinak doplňovány Objednatelem,

přičemž každá nová verze je pro Dodavatele závazná vždy ode dne, kdy se s ní

seznámil či měl prokazatelnou možnost se s ní seznámit. Rozsah Interních předpisů

může být Objednatelem jednostranně rozšířen odalší dokumenty stanovující jeho

interní procesy.
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9. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

91

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Předání, převzetí a schválení předmětu Plnění, včetně předání a převzetí dokumentů

majících charakter výstupů provádění Plnění („Akceptace“), probíhá na základě

akceptačního řízení popsaného v tomto Článku 9, tj. postupným provedením

akceptačních procedur a podepsáním Akceptačního/ch protokolů pro předmět Plnění

a jednotlivých částí Plnění („Akceptační řízeni“).

Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností předmětu Plnění se

specifikaci předmětu Plnění dle této Smlouvy a akceptačními kritérii. Podrobnější

rozsah akceptačních kritérii je součástí Technické specifikace. Předmět Plnění je

způsobilý kpřevzetí Objednatelem, pokud je způsobilý sloužit svému účelu

a nevykazuje více vad, než připouští akceptační kritéria.

Po provedení Akceptačního řízení se Objednatel i Dodavatel zavazují podepsat

příslušný písemný protokol potvrzující provedení Plnění připravený Dodavatelem

a upravený a vyplněný Objednatelem („Akceptační protokol“).

Objednatel je povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dní po provedení

Akceptačního řízení podepsat Akceptační protokol a schválit příslušnou část Plnění,

případně oznámit Dodavateli vady části Plnění, které brání Akceptaci. V případě

splnění akceptačních kritérií je Objednatel povinen vyznačit na Akceptačním protokolu

výrok „Akceptovánď V případě nesplnění akceptačních kritérií Objednatel vyznačí na

Akceptačním protokolu výrok „Neakceptováno“ a uvede všechna akceptační kritéria,

která považuje za nesplněná s uvedením, v čem spočívá jejich nesplnění.

V případě neschválení předmětu části Plnění vyznačením na Akceptačním protokolu

„Neakceptováno“, tj. nikoliv Akceptovánim, poskytne Objednatel Dodavateli

přiměřenou lhůtu k odstranění vytčených vad. Do odstranění vad bránících převzetí je

předmět příslušné části Plnění považován za nepřevzatý, neakceptovaný.

Po odstranění vytčených vad Dodavatel předá znovu předmět části Plnění Objednateli

a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích ustanovení tohoto Článku 9.

V případě, že Dodavatel předá Objednateli Plnění, přestože věděl nebo s odbornou

péči mohl vědět, že zcela zjevně v podstatné míře objektivně nesplňuje akceptační

kritéria a Objednatel Plnění neakceptuje, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu

přiměřených vicenákladů vynaložených na marný pokus o převzetí takového Plnění,

které bylo předáno Objednateli, přestože zcela zjevně nesplňovalo akceptační kritéria.

Podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „Akceptováno“ je ukončeno Akceptační

řízení a Plnění je dokončeno. Podpisem Akceptačního protokolu a ukončením

Akceptačního řízení není dotčeno právo Objednatele domáhat se práv z vad.

Objednatelem budou postupně na základě jednotlivých Akceptačních řízení podle

předchozích Článků 9.1 až 9.6 a speciálních podmínek dle Článků 9.8 a násl. této

Smlouvy akceptována jednotlivá Dílčí plnění.

Akceptační řízení pro Dodávku HW:
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9.8.1 V den dodaní HW do Místa plnění se Objednatel zavazuje zajistit přítomnost

administrátorů Objednatele v Místě plnění, kteří poskytnou Dodavateli

nezbytnou součinnost k provedení Akceptačního řízení.

9.8.2 Administrátoři v rámci Akceptačního řízení prověří úplnost dodávaných

hmotných věcí ajejich konfiguraci, zdali HW odpovídá Technické specifikaci,

zpřístupní Dodavateli Místo plnění do té míry, aby byl schopen splnit své

povinnosti dle této Smlouvy, a provedou kontrolu provedení takového plnění

Dodavatelem, zdali odpovídá Smlouvě.

9.8.3 Je-li Dodávka HW způsobilá k Akceptaci, vyznačí zástupce Objednatele

takovou skutečnost vAkceptačním protokolu, který obsahuje, nad rámec

stanovený touto Smlouvou, soupis všech hmotných věcí předávaných v rámci

dodání HW.

9.9 Akceptační řízení pro Dodávku SW a Instalaci a konfiguraci:

9.9.1 Ve vztahu klnstalaci a konfiguraci probíhá Akceptační řízení formou

ověřovacího provozu. Strany budou postupovat v případě ověřovacího provozu

zpravidla následovně:

Software anebo předmět Instalace konfigurace bude spuštěn v termínu určeném

v Harmonogramu či jinak určeném dohodou Stran, zpravidla okamžikem spuštění HW v Místě

plnění;

administrátoři Objednatele zahájí testování za účelem zjištění, zdali odpovídá Software anebo

předmět Instalace konfigurace svým obvyklým funkcionalitám a je způsobilý sloužit svému

účelu bez incidentů, přičemž testováni probíhá způsobem obvyklým k určení naplnění

podmínek této Smlouvy a probíhá alespoň v rozsahu jednoho (1) dne (24 po sobě jdoucích

hodin), nestanoví-li se v Technické specifikaci něco jiného;

testování se v případě negativního výsledku (výrok „Neakceptováno“) opakuje, dokud

nebudou splněna akceptační kritéria v souladu se Smlouvou;

vzniknou-Ii v důsledku odstraňování vad vytčených v případě negativního výsledku průběhu

Akceptačního řízení nové vady, bude ověřovací provoz opakován;

V případě, že je součástí Akceptačního řízení Dodávka SW, bude Dodávka SW akceptována

v rámci Akceptačního řízení pro Instalaci a konfiguraci.

9.10 Akceptační řízení pro poskytovaný Záruční servis:

9.10.1 Akceptační řízení se užije i na Akceptaci a schválení výkazů prokazujících

kvalitu poskytnutého Záručního servisu ve smyslu Technické specifikace.

9.10.2 Akceptace výkazů prokazujících kvalitu poskytnutého Záručního servisu

probíhá tak, že výkaz, včetně všech jeho součástí ve smyslu Technické

specifikace, se považuje za Akceptovaný doručením sdělení Objednatele

Dodavateli, že jej Objednatel považuje za úplný a správný.

910.3 Nedohodnou-li se Stranyjinak, není při provádění Akceptačního řízení výstupů

poskytování Záručního servisu dle tohoto Článku 9.10 včetně všech jejich částí
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vypracováván Akceptační protokol a Akceptační řízení může probíhat i skrze

ServiceDesk.

10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

10.1 Počínaje dnem předání kterékoliv části Plnění Dodavatel uděluje Objednateli

oprávnění užívat autorská díla ve smyslu § 2 (,,Autorské dilo“) zákona č. 121/2000

Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) a databáze ve smyslu § 88

Autorského zákona obsažené v Plnění a to v rozsahu dle tohoto Článku 10, přičemž:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

pokud se jedná o Autorské dilo nebo databázi, které bylo vytvořeno pro účely

anebo v rámci Plnění, uděluje Dodavatel Objednateli Výhradní licenci (jak je

definována níže);

pokud se jedná o Autorské dilo nebo databázi, ve vztahu k nimž je Dodavatel

vykonavatelem autorských práv, ale nebyla vytvořena pro účely anebo v rámci

Plnění, uděluje Dodavatel Objednateli Licenci (jak je definována níže);

pokud se jedná o Autorské dílo nebo databázi, ve vztahu k nímž je nositelem

autorských práv třetí osoba odlišná od Dodavatele nebo s Dodavatelem

propojených osob, a jedná se o proprietární anebo generický software

(distribuovaný ve standardizované podobě pod licenčními podmínkami

koncového uživatele či podobnými vztahujícími se obecně na všechny

uživatele), je Dodavatel povinen zajistit, že kuvedeným Autorským dílům

a databázím bude třetí osobou nebo přímo Dodavatelem uděleno Objednateli

nevýhradní oprávnění k výkonu práva užit (licence, resp. podlicence) takova

Autorská díla a databáze, a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat databáze, a

to všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp.

databáze, určeno, a to na dobu trvání majetkových práv, v potřebném rozsahu

umožňujícím jejich užití v rozsahu udělených oprávnění a umožňujícím

libovolně významné rozšíření infrastruktury Objednatele;

pokud se jedná o Autorské dílo nebo databázi, ve vztahu k nimž je nositelem

autorských práv třetí osoba odlišná od Dodavatele nebo s Dodavatelem

propojených osob, nejedná se o proprietární anebo generický software

a Dodavatel nemůže z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k

užití Autorských děl a databázi, zajistí Dodavatel Objednateli udělení Licence

ze strany takové třetí osoby;

pokud se jedná o Autorské dílo nebo databázi distribuované pod některou

z veřejných licenci (například opensource anebo free software licence), uděluje

Dodavatel Objednateli oprávnění v rozsahu takových veřejných licencí,

přičemž konkrétní rozsah licence lze určit odkazem na soubor předávaný spolu

s Autorskými díly anebo odkazem ve zdrojovém kódu či jiném označeni takové

licence ve formátu vyžadovaném takovou veřejnou licenci, včetně odkazu na

kompletní znění licenčních podmínek veřejné licence, ovšem musí vždy

umožňovat užití v rozsahu nezbytném pro splnění účelu této Smlouvy.
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Výhradní licencí se rozumí výhradní výlučné oprávnění Autorské dílo užít v původní

izměněné podobě, v neomezeném územním a množstevním rozsahu, v míře

neomezené počtem uživatelů nebo mírou užívání, pro jakýkoliv způsob užití

a k jakémukoliv účelu, v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv

a v souladu s dalšími podmínkami dle tohoto Článku 10.2 („Výhradní Iicence“),

přičemž Výhradní licence je poskytována dále za následujících podmínek:

10.2.1 vztahuje-li se na počítačové programy, pak na počítačové programy jak ve

zdrojovém kódu, tak strojovém kódu;

10.2.2 zahrnuje výhradní oprávnění Objednatele Autorské dílo zveřejňovat,

upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného,

zpracovávat včetně překladu (například do jiného programovacího jazyka),

uvádět Autorské dílo na veřejnost pod jménem Objednatele a dokončovat

nehotové Autorské dílo, a to vše i prostřednictvím třetí osoby, postoupit tato

oprávnění nebo udělit podlicenci, s čímž Dodavatel souhlasí. Dodavatel zajistí

případný nezbytný souhlas třetích osob, které užil k plnění jeho povinností při

plnění Smlouvy, s výše uvedeným a s postupováním tohoto oprávnění na třetí

osoby v rámci postoupení Výhradní licence či udělení podlicence.

10.2.3 V důsledku udělení Výhradní licence není Dodavatel oprávněn Autorské dílo

užívat či poskytnout licenci k Autorskému dílu třetí osobě, byt' zčásti,

nesjednají-lí Strany v listinné podobě jinak.

Licenci se rozumí nevýhradní nevýlučné oprávnění Autorské dílo užít v původní

izměněné podobě, v neomezeném územním, množstevním rozsahu, v míře

neomezené počtem uživatelů nebo mírou užívání, pro jakýkoliv způsob užití

a k jakémukoliv účelu, v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv

a v souladu s dalšími podmínkami tohoto Článku 10.3 (,,Licence“), přičemž Licence je

poskytována dále za následujících podminek, není-li v této Smlouvě dále stanoveno

výslovně jinak:

10.3.1 vztahuje-li se na počítačové programy, pak na počítačové programy alespoň

ve strojovém kódu;

10.3.2 zahrnuje nevýhradní oprávnění Objednatele Autorské dílo zveřejňovat,

upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného,

zpracovávat včetně překladu (například do jiného programovacího jazyka),

dokončovat nehotové Autorské dílo, a to vše i prostřednictvím třetí osoby,

s čímž Dodavatel souhlasí. Dodavatel zajistí případný nezbytný souhlas třetích

osob, které užil k plnění jeho povinností při plnění Smlouvy, s výše uvedeným

a s postupováním tohoto oprávnění na třetí osoby v rámci postoupení Licence

či udělení podlicence.

Objednatel je oprávněn v rozsahu Licence či Výhradní licence udělit podlicenci třetím

osobám, anebo jim Licenci či Výhradní licenci částečně postoupit, s čímž Dodavatel

výslovně souhlasí; ustanovení tohoto Článku 10.4 se neuplatní v rozsahu, vjakém

postoupení či poskytnutí podlicence zakazují licenční podmínky nositele práv v případě
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

Autorských děl a databázi ve smyslu Článku 10.1.3 anebo 10.1.4 — v takovém případě

budou oprávnění udělena Objednateli.

Objednatel smí vytvářet záložní kopie pro své vnitřní potřeby bez množstevního

omezeni bez ohledu na omezení udělených oprávnění. Objednatel je oprávněn

přenášet elektronicky kopie Autorských děl a databázi prostřednictvím počítačové sítě

či jinak z jednoho počítače do jiného

Objednatel nabývá dnem předání vlastnické právo také k hmotnému nosiči, na kterém

jsou zaznamenána Autorská díla a databáze.

Objednatel není povinen nabytá oprávnění dle tohoto Článku 10 využít. Odměna za

poskytnutá oprávnění dle tohoto Článku 10 je součástí Ceny.

Dodavatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z poskytnutých oprávnění dle

tohoto Článku 10 nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanoveni §2374

Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení oprávnění dle tohoto Článku 1O

kjednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru kzisku zvyužití

oprávnění dle tohoto Článku 10 a významu příslušného Autorského díla pro dosažení

takového zisku. Dodavatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být

značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude oprávnění dle tohoto Článku 10

vůbec či zčásti užívat.

K žádosti Objednatele zajistí Dodavatel i po zániku smluvního vztahu založeného touto

Smlouvou vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být

potřebné k přiznání právních účinků tohoto Článku 10 a účelu tohoto Článku 10. kterým

je poskytnutí oprávnění k užití Autorského dila Dodavatelem Objednateli v rozsahu,

aby je mohl užívat v souladu s účelem a podmínkami dle této Smlouvy.

Licence anebo Výhradní licence se použije vmaximální možné míře připuštěné

českým právem nejen na Autorská díla, ale také na jakékoliv jiné výsledky provádění

Plnění, které jsou předmětem právní ochrany nehmotných statkům, zejména na know-

how, které Dodavatel vytvoří v rámci nebo v souvislosti s prováděním Plnění

(„Předměty práv k nehmotným statkům“). Dodavatel tímto uděluje Výhradní licenci

anebo Licenci rovněž k Předmětům práv k nehmotným statkům. Strany přitom pro

zamezení pochybnostem prohlašují, že veškerá data předaná či zpřístupněná

Objednatelem a zpracovávaná Dodavatelem při plnění této Smlouvy nadále náleží

Objednateli.

V případě, že v rámci Plnění dojde k vytvoření databáze, tj. databáze ve smyslu

§ 88 Autorského zákona, přísluší zvláštní práva pořizovatele databáze Objednateli.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn Objednateli udělit oprávněni dle tohoto

Článku 10, aže udělením takových oprávnění Objednateli za podmínek dle této

Smlouvy a užíváním výstupů Plnění Objednatelem či uživateli vsouladu s touto

Smlouvou nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetí osoby. V případě, že by

třetí osoba vznesla vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv duševního

vlastnictví v souvislosti s užíváním oprávněni dle tohoto Článku 10, zavazuje se

Objednatel otéto skutečnosti neprodleně informovat Dodavatele a Dodavatel se

zavazuje přijmout taková opatření, aby Objednatel byl oprávněn nerušeně užívat
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výstupy provádění Plnění, zejména zajistit pro Objednatele udělení oprávnění dle

tohoto Článku 10 ve stejném rozsahu na náklady Dodavatele bez dalších nákladů

a požadavků na úplatu od Objednatele.

Dodavatel je povinen předat Objednateli spolu s počítačovými programy, ke kterým

Objednatel nabývá právo je užít i v podobě zdrojového kódu, přípravné a koncepční

materiály ajakékoliv další související materiály (včetně kompletní a srozumitelně

zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů, komentářů,

analýz, protokolů o provedených testech apod.) v editovatelné elektronické podobě, ve

formátu daného vývojového prostředí, a to nejpozději v den předáni Autorského díla,

aby mohl Objednatel libovolně taková Autorská díla upravovat a ménit vsouladu

s rozsahem jeho oprávnění. Dokumentace ke zdrojovým kódům musi dále obsahovat

zejména databázové modely, popis vytvoření programu ze zdrojové formy, vysvětlení

obsahu jednotlivých programových modulů a jejich klíčových funkci ve formě

komentářů ve zdrojových kódech a další obvyklé náležitosti (alespoň na úrovni obvyklé

pro opensource projekty).

REALIZAČNÍ TÝM

11.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění prostřednictvím členů realizačního týmu,

tj. všech osob podílejících se na Plnění, uvedených v Příloze č. 4 [Realizační tým] této

Smlouvy tak, aby jednotliví členové realizačního týmu prováděli činnosti na pozici dle

své odbornosti (kvalifikace) a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá.

V případě změn členů realizačního týmu osob je Dodavatel povinen předat Objednateli

neprodleně aktualizovanou Přílohu č. 4 [Realizační tým]. Při změně realizačního týmu

není nutné uzavírat listinný dodatek k této Smlouvě a Dodavatel je povinen vypracovat

a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění seznamu členů realizačního

týmu.

Dodavatel je povinen bezodkladně změnit člena realizačního týmu na odůvodněnou

žádost Objednatele v případě, že člen realizačního týmu objektivně dlouhodobě či

opakovaně podává podprůměrné výkony při Plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality

neodpovídají jeho pozici v realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje

Interní předpisy anebo jiné předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen, nebo svou

činností způsobil Objednateli újmu.

V případě, že jednotliví členové realizačního týmu, u kterých není znalost jazyka

specificky vyžadována Zadávací dokumentaci, neovládají dostatečně českýjazyk nebo

slovenskýjazyk, lze ke komunikaci s nimi využít překladatele/tlumočníka, kterým může

být i jiný člen realizačního týmu. Jakékoliv náklady na překladatele/tlumočníka hradí v

plné výši Dodavatel.

DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE

12.1 Dodavatel se dále zavazuje:

12.1.1 poskytovat Plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní

odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas;
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12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

poskytovat Plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající

podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane—li se Dodavatel do prodlení se

svým plněním bez toho, aby to způsobil Objednatel či překážky vylučující

povinnost k náhradě újmy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů,

je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Dodavatele

jinou osobou; vtakovém případě se Dodavatel zavazuje nahradit vplném

rozsahu náklady spojené s náhradním plněním;

upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého

plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, kteréjsou pro plnění

Smlouvy nezbytné;

neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání

v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících

s poskytováním Plnění podle této Smlouvy;

upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku újmy a včas a řádně dle

svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku újmy zcela vyloučí

nebo sníží;

i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem

této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolností pro plnění Smlouvy

nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde—li o zamezení

vzniku škod nezapříčiněných Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu

nezbytných a účelně vynaložených nákladů;

v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami,

vyžaduje—li to řádná realizace Plnění, přičemž veškerá taková komunikace

bude probíhat včeském jazyce (případně slovenském nebo za využití

překladatele do českého jazyka);

informovat Objednatele oplnění svých povinností podle této Smlouvy

a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění

povinností Stran;

zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy,

které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele,

dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a

veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Dodavatele

obeznámil;

upozorňovat Objednatele vodůvodněných případech na případnou

nevhodnost pokynů Objednatele.

Dodavatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti

Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou Dodavatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit

pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 15000000 Kč za

rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, pojistku potvrzující uzavření takové

smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Dodavatel

povinen předložit Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření této
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele.

Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do (10)

pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do jednoho (1) kalendářního měsíce po

vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.

Cena za Plnění dle této Smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, kterou

Dodavatel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

Celková cena Plnění je dohodou Stran stanovena v celkové výši 8 234 850 Kč bez

DPH (,,Cena“). DPH bude uplatnéna v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými

právními předpisy České republiky. Tato Cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá

plnění dle této Smlouvy v rámci realizace Plnění a představuje maximální a

nepřekročitelnou částku za provedení Plnění.

Jednotlivé části Ceny jsou dále specifikovány v Příloze č. 5 [Specifikace Cenyj této

Smlouvy.

Objednatel je povinen zaplatit 100 % Ceny Plnění včetně DPH po převzetí celého

Plnění podle Článku 9 této Smlouvy. Strany se souhlasně dohodly na vyloučení

aplikace ustanovení § 2436 Občanského zákoníku upravujícího úhradu hotových

výdajů a povinnost poskytnout odpovídající zálohu - Objednatel nebude poskytovat

Dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu Ceny a Dodavatel poskytnutí záloh či jiných, se

zálohou srovnatelných plnění, nebude na Objednateli vyžadovat.

Cena Plnění bude zaplacena jako celek, a to na základě daňového dokladu („Faktura“)

řádně vystaveného Dodavatelem. Právo fakturovat vzniká Akceptací celého Plnění.

Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Záruční servis je hrazen v rámci

fakturace celého Plnění.

Cena může být také snížena podle aktuálního zlevnění dílů či dodatečných slev

uplatněných až v dobé trvání Smlouvy. Jakoukoli úpravu Cenyjednoho plnění směrem

nahoru (zvýšení) ze strany Dodavatele je možné provést pouze se souhlasem

Objednatele a dodatkem k této Smlouvě uzavřeným v souladu s pravidly dle ZZVZ,

jakoukoli úpravu Ceny jednoho plnění směrem dolů (snížení) je možné provést se

souhlasem Stran na podnět kterékoliv z nich.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

14.1 Cena bude hrazena na základě daňového dokladu - Faktury, která musí obsahovat:

14.1.1 údaje v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“),

14.1.2 údaje dle § 435 Občanského zákoníku,

14.1.3 označení této Smlouvy,

14.1.4 a případně další náležitosti stanovené touto Smlouvou.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

Přílohou Faktury, nedohodnou-li se Stranyjinak, bude kopie podepsaného:

14.2.1 Dodacího listu; a

14.2.2 Akceptačního protokolu, popřípadě všech podepsaných Akceptačních

protokolů týkajících se příslušné části Plnění.

Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Dodavatele specifikovaný v záhlaví této

Smlouvy, nebo na jiný bankovní účet Dodavatele zveřejněný správcem daně, který

bude později písemně oznámený Objednateli a uvedený ve Faktuře.

Lhůta splatnosti Faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury

Dodavatele Objednateli. Fakturu lze zaslat v písemné podobě poštou na adresu

Objednatele uvedenou vzáhlaví Smlouvy anebo prostřednictvím datové zprávy

doručené do datové schránky. Připadne-lí termín splatnosti na den, který není

pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

Ke splnění dluhu Objednatele dojde připsáním částky ve prospěch účtu Dodavatele

Dodavatel je povinen vystavit Fakturu a doručit ji Objednateli nejpozději do deseti (10)

kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavateli vzniklo právo na zaplacení Ceny.

Objednatel má po obdržení Faktury třicet (30) kalendářních dnů na posouzeni toho,

zda je bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu

právních předpisů České republiky a na její vrácení, a to i opakované, pokud není

bezchybně vystavena anebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve

smyslu platných právních předpisů České republiky anebo k ní nebyly přiloženy

Akceptační protokoly. Vrácením takové Faktury se lhůta splatnosti a lhůta pro

posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet

lhůta nová.

V peněžních částkách poukazovaných mezi Dodavatelem a Objednatelem na základě

této Smlouvy nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné náklady spojené s převody

peněžních částek. Strana poukazující hradí bankovní poplatky spojené s odepsáním

peněžní částky z účtu poukazující Strany a Strana poukázaná hradí bankovní poplatky

spojené s připsáním peněžní částky na účet poukázané Strany.

V případě, že Dodavatel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto

Smlouvou rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu

s ustanovením § 106a Zákona o DPH, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty

z poskytnutého plnění — dle § 109a Zékona o DPH — přímo příslušnému správci daně

namísto Dodavatele a následně uhradí Dodavateli Cenu poníženou o takto zaplacenou

daň. Dodavatel se zavazuje na Faktuře uvést učet zveřejněný správcem daně

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je-li na Faktuře vystavené Dodavatelem

uveden jiný účet, nežje účet stanovený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat

Fakturu zpět Dodavateli k opravě.

Dnem zdanitelného plnění je den vzniku práva na zaplacení Ceny či její části.

Objednatel bude hradit Fakturu pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona

o DPH. Vpřípadě, že Dodavatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem
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zveřejněn, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí

Dodavateli až po zveřejnění příslušného účtu Dodavatele vregistru plátců

a identifikovaných osob Dodavatelem.

ZÁRUKA, PRÁVA z VADNÉHO PLNĚNÍ

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Dodavatel se zavazuje Objednateli poskytnout na Plnění záruku za jakost v trvání třicet

šest (36) kalendářních od podpisu Akceptačního protokolu o Akceptaci poslední části

Plnění, nebo po dobu delší, pokud je tak stanoveno v Technické specifikaci („Záruka

za jakost“).

Poskytuje-li výrobce anebo dodavatel kterékoliv části Plnění na své výrobky anebo

služby záruku za jakost delší, než je Záruka za jakost, zavazuje se Dodavatel udělit

Objednateli nebo na Objednatele postoupit danou záruku za jakost tak, aby Objednatel

byl oprávněn po skončení Záruky za jakost uplatnit nároky ze záruky za jakost bez

nutnosti součinnosti ze strany Dodavatele.

Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Plnění v dobé počátku

běhu záruční doby a zavazuje se, vedle dalších nároků Objednatele, je bezplatně

odstranit.

Zjevné vady Dodávky HW a dalších hmotných věcíje Objednatel povinen u Dodavatele

reklamovat v rámci Akceptačního řízení při podpisu Dodacího listu. Vpřípadě, že

Objednatel zjistí vady hmotných věcí po Akceptaci, je povinen tyto vady bez

zbytečného odkladu reklamovat u Dodavatele.

V případě, že odstranění reklamovaných vad bude trvat déle než dva (2) pracovní dny,

zavazuje se Dodavatel poskytnout Objednateli náhradní HW či jinou náhradní hmotnou

věc po dobu trvání odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se Stranyjinak.

V případě odstranění vady dodáním nové věci, dodáním chybějící věci nebo opravou

věci, poskytuje Dodavatel na takovou novou věc nebo provedení opravy záruku za

jakost v délce do konce Záruky za jakost, přičemž nastane-li situace dle Článku 15.2

postupují Strany v souladu s Článkem 15.2. V případě odstranění vady dodáním nové

věci (včetně výměny součástek), dodáním chybějící věci nebo opravou věci se

Dodavatel zavazuje k odstranění vady užít pouze takové věci (včetně součástek), které

byly vyrobeny přímo výrobcem původni věci (tj. originální díly). Splnění podmínek dle

tohoto Článku 15.6 je Dodavatel povinen na žádost Objednatele náležitě prokázat před

provedením odstranění příslušné vady (např. předložením osvědčení výrobce či

daňovým dokladem o zakoupení takových konkrétních věcí),

Záruka za jakost ani odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení

hmotných věcí, ani na vady způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo

užitím na straně Objednatele. Dodavatel neodpovídá za vady hmotných věcí, které byly

způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Objednatele, a nezpůsobil je Dodavatel.

Dodavatel odpovídá za vady hmotných věcí způsobené dopravou do místa plnění bez

ohledu nato, kdo tuto dopravu zajišt'uje.

Oznámení zjištěných záručních vad musí být provedeno prostřednictvím ServiceDesku

Dodavatele, a to nejpozději do posledního dne běhu záruční doby.
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OPRÁVNĚNÉ OSOBY

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby.

Oprávněné osoby budou zastupovat Stranu ve smluvních, obchodních a technických

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Stran provádět veškeré úkony v rámci

předávacích procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich

písemně schválení osobám oprávněným zavazovat Strany (statutárním orgánům),

nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

Oprávněné osoby nejsou zmocněný k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu

této Smlouvy nebo jejího předmětu.

Jména oprávněných osobjsou uvedena v Příloze č. 2 [Oprávněné osoby] této Smlouvy

a jejich role stanoví tato Smlouva.

Strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

druhou Stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být

písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

Objednatel a Dodavatel jsou oprávněni jednostranně měnit oprávněné osoby a rozsah

jejich oprávnění jednat za Strany. 0 změně jsou povinni vždy informovat druhou

Stranu. Změna je vůči druhé Straně účinná od okamžiku doručení písemného

oznámení o změně oprávněné osoby.

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

17.1

17.2

Strany se dohodly, že veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění

této Smlouvy, a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění této Smlouvy,

zejména informace, které se dozvěděly při plnění dle této Smlouvy bez ohledu na formu

informace či způsob jejího získání, a které se dozví v souvislosti se zpracováním dat,

se považují za důvěrné („Důvěrné informace“). Pro zamezení pochybnostem Strany

uvádějí, že jakákoliv data, která jsou součástí Infrastruktury Objednatele a současně

nejsou veřejně přístupná, jsou Důvěrnými informacemi.

Strany se dohodly, že nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, budou s nimi nakládat

jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a učiní veškerá smluvní

a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení třetím osobám.

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

17.2.1 Důvěrné informace mají být zpřístupněny Objednatelem na základě zákona,

například zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, či jiného právního předpisu včetně práva EU

nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, a Strany

sivtakovém případě poskytnou nezbytnou součinnost ke splnění takové

zákonné povinnosti;

17.2.2 Důvěrné informace druhé Strany sdělí osobám, které mají ze zákona

stanovenou povinnost mlčenlivosti, za předpokladu, že druhé Straně písemně

oznámí, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváží tuto
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

  

třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti, jako mají samy;

17.2.3 Důvěrné informace druhé Strany sdělí členům realizačního týmu

a poddodavatelúm uvedeným v Příloze č. 3 [Seznam Poddodavatela], je-li to

nezbytné k plnění této Smlouvy a zavážou-Ii se takové osoby mlčenlivosti ve

stejném rozsahu jako Strany;

17.2.4 se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než

porušením povinností vyplývajících z tohoto Článku 17.2.;

17.2.5 se jedná o Dúvěrné informace, k nimž Objednatel nabyl oprávnění dle této

Smlouvy nevylučující poskytnutí Důvěrných informací třetím osobám;

17.2.6 Strana dá ke zpřístupnění konkrétní vlastní Důvěrné informace písemný

souhlas.

Strany vyvinou pro zachování důvěrnosti Důvěrných informací druhé Strany a pro jejich

ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní Důvěrné informace. S výjimkou

rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Strany zavazují neduplikovat

žádným způsobem Důvěrné informace druhé Strany, nepředat je třetí straně ani svým

vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být

seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné

informace druhé Stranyjinak, než za účelem plnění této Smlouvy a k prospěchu druhé

Strany.

Poruši-li Dodavatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany Důvěrných

informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé

jednotlivé porušení takové povinnosti.

Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto

Článku 17 Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá

bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zpřístupnit či předat třetí osobě text této Smlouvy včetně jejich

příloh.

Objednatel je oprávněn zpřístupnit třetím osobám veškeré výstupy a dokumentaci

vytvořenou Dodavatelem v rámci plnění Smlouvy, a to zejména za účelem uplatnění

a využití práv nabytých v souladu s Článkem 10 anebo za účelem výběru nového

dodavatele. Takové zpřístupnění ze strany Objednatele není považováno za porušení

jakýchkoli povinností Objednatele či porušení obchodního tajemství Dodavatele.

Strany se zavazují, že nezneužijí Důvěrné informace získané v souvislosti s plněním

této Smlouvy.

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

18.1 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné

pro řádné plnění svých závazků. Strany jsou povinny informovat druhou Stranu

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této

Smlouvy.
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18.2

18.3

Všechna oznámení mezi Stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé

Straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy,

není-li stanoveno nebo mezi Stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle

předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení

prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 2 [Oprávněné

osoby] této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že prostřednictvím

faxu nebo e—mailu lze doručit zejména připomínky, výhrady či výzvy vsouladu s

ustanoveními Článku 4 této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn komunikovat

s Objednatelem prostřednictvím datové schránky. Dodavatel bere na vědomí, že dle

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen v zásadě doručovat

veškerou korespondenci právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou

schránku, prostřednictvím datové schránky.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost

při realizaci Plnění v rozsahu, který je vymezen v Technické specifikaci.

NÁHRADA ÚJMY

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Každá ze Stran je povinna nahradit druhé Straně újmu způsobenou jejím porušením

této Smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou.

Případná újma bude nahrazena v penězích.

Obě Strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k zabránění vzniku újmy

a k minimalizaci případně vzniklé újmy.

Dodavatel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící

či vzniklé újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy

či k jejímu zmírnění, má Objednatel proti Dodavateli nárok na náhradu újmy, která tím

Objednateli vznikla.

Strany dále výslovně sjednávají, že Dodavatel nahradí Objednateli jakoukoliv újmu

případně vzniklou v souvislosti anebo na základě této Smlouvy nebo v souvislosti

anebo na základě ztráty či poškození dat v důsledku činnosti Dodavatele, a to vše

včetně případných regresních nároků třetích osob vůči Objednateli.

Žádná ze Stran není povinna k náhradě případné újmy, která vznikne druhé Straně

v souvislosti s plněním této Smlouvy, pokud tato bude způsobena okolnostmi

vylučujícími povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

Je-li některé ze Stran zabráněno plnit své povinnosti z důvodu existence okolnosti

vylučující povinnost k náhradě újmy, je tato Strana povinna oznámit bez zbytečného

odkladu druhé Straně tuto skutečnost.

Za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se však nepokládají okolnosti, jež

vyplývají zosobních nebo hospodářských poměrů povinné Strany, a dále překážky

plnění, které byla příslušná Strana povinna překonat nebo odstranit podle této
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Smlouvy, obchodnich zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož

i okolnosti, které se projevily až v době, kdy povinná Strana již byla v prodlení.

20. SANKCE

20.1 Strany se dohodly, že:

20.1.1 v případě prodlení Dodavatele s předáním Plnění (mimo části týkající se

Záručního servisu) vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Plnění ve výši 0,2

% z Ceny plnéni za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínům

určeným v Harmonogramu, ato za jakýkoliv případ porušení takové povinnosti;

20.1.2 v případě prodlení Dodavatele s reakcí či vyřešením vady kategorie A (dle

vymezení v Příloze č. 1 [Technická specifikace Plně-m] této Smlouvy) alespoň

poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve

výši dle Technické specifikace;

20.1.3 v případě prodlení Dodavatele s reakcí či vyřešením vady kategorie B (dle

vymezení v Příloze č. 1 [Technická specifikace Plnén/] této Smlouvy) alespoň

poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve

výši dle Technické specifikace;

20.1.4 v případě prodlení Dodavatele s reakcí či vyřešením vady kategorie C (dle

vymezení v Příloze č. 1 [Technická specifikace Plněni] této Smlouvy) alespoň

poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve

výši dle Technické specifikace;

20.1.5 v případě prodlení Dodavatele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve

lhůtě dle Článku 12.2 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu

ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

20.1.6 v případě porušení povinnosti Dodavatele poskytovat Plnění dle této Smlouvy

s využitím Poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 [Seznam Poddodavate/ů1

této Smlouvy ve smyslu Článku 8.3 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu

ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivě porušení takovéto povinnosti;

20.1 .7 v případě porušení povinnosti Dodavatele poskytovat Plnění dle této smlouvy

pomocí realizačního týmu dle Článku 11 a Přílohy č. 4 [Realizační tým] této

Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za

každé jednotlivě porušení takovéto povinnosti;

20.1.8 v případě porušení povinnosti Dodavatele zachovávat bezpečnost informací

dle Článku 24, který stanoví kontrolu poskytování Plnění a další opatření

týkající se bezpečnosti informaci, vzniká Objednateli nárok na zaplacení

smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částky sankce případně uložené z tohoto

důvodu Objednateli ze strany NÚKIB (jak je tento pojem definován níže)

či jiného příslušného správního orgánu. Objednatel je však za předpokladu, že

mu k tomu Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost, povinen uplatnit

v příslušných řízeních veškeré přiměřené námitky, které mohl uplatnit ve svém

zájmu, a v rámci řízení je povinen řádně hájit svá práva.
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20.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné

výši ani povinnost Dodavatele bezodkladně odstranit závadný stav.

20.3 Smluvní pokuty anebo úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne

doručení písemné výzvy oprávněné Strany k jejich úhradě povinnou Stranou, není-li ve

výzvě uvedena lhůta delší.

20.4 Objednatel vystaví Dodavateli na uhrazení sankce podle tohoto Článku 20 zvláštní

Fakturu.

20.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje

povinnou Stranu povinnosti splnit své závazky.

21. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

21.1 Tato Smlouva nabývá platností dnem podpisu Smlouvy a účinnosti dnem jejiho

uveřejnění Objednatelem v registru smluv ve smyslu 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 („ZRS“), nebo

dnem, kdy Objednatel vyrozumí Dodavatele o tom, že obdržel stanovení výdajů na

financování provedení Plnění ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, dle toho, který

z těchto okamžiků nastane později.

21.2 V souvislosti s aplikací ZRS na tuto Smlouvu se Strany dohodly na následujícím:

21.2.1 Smlouva včetně jejich příloh neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran

ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou

dále) a je včetnějejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu

ZRS a Strany s uveřejněním této Smlouvy, včetně jejich příloh, souhlasí.

Výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů Oprávněných

osob a členů realizačního týmu, které budou znečítelněny, obchodní tajemství

a důvěrné informace označené Dodavatelem ve smyslu ZZVZ a obsah

Interních předpisů, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 6 [/nterni předpisy

Objednatele];

21.2.2 Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz

textového obsahu této Smlouvy a jejich příloh v otevřeném a strojově čitelném

formátu a metadata vyžadované ZRS, a to do příslušné datové schránky

Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv

prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné

spravy;

21.2.3 Objednatel splní povinnost uvedenou výše v tomto Článku neprodleně,

nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.

21.3 Nedojde-lí ke stanovení výdajů na financování provedení Plnění ze státního rozpočtu

ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a

sociálních věcí, a to ani do sto dvaceti (120) kalendářních dnů ode dne podpisu této

Smlouvy oběma Stranami, tato Smlouva se od počátku ruší. Strany nejsou v takovém
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21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

 

případě povinny si hradit navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

Stranami neexistují žádné závazky anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá

Strana požadovat.

Strany prohlašují, že Dodavatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda

jsou informace uvedené v této Smlouvé a jejích přílohách obchodním tajemstvím

Dodavatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě,

že by Dodavatel trval na tom, že některý udaj obsažený vtéto Smlouvě a jejich

přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval

podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné

označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Dodavatel.

Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce do konce trvání Záručního servisu.

Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:

21.6.1 písemnou dohodou Stran; nebo

21.6.2 písemným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech

uvedených v této Smlouvě; nebo

21.6.3 pisemnou výpovědi Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v této

Smlouvě.

Obecně k odstoupení od Smlouvy

21.7.1 Strany sjednávají, že vznikne—Ii Objednateli nárok na odstoupení od této

Smlouvy, může podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen

od některé části plnění určené Objednatelem.

21.7.2 Strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského

zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění

může mít za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.

21.7.3 Dodavatel nemá právo odstoupit od této Smlouvy v případě nevhodných

příkazů Objednatele či poskytnutí nevhodné věci Objednatelem.

21.7.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze jako od celku, nikoliv

od jejich jednotlivých částí.

21.7.5 Odstoupení od Smlouvy má účinky ex tunc a Smlouva se jim ruší od počátku.

Odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodů na straně Dodavatele

21.8.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Dodavatel je v

prodlení s provedením Plnění či jakékoliv části Plnění v déle více než

patnáct(15) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do patnácti (15)

kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém

prodlení.

21.8.2 Objednate| je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v zákonem stanovených

případech a zejména v případech podstatného porušení povinností Dodavatele

stanovených v této Smlouvě.

21.8.3 Objednate| je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Dodavatel
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21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

poruší kteroukoliv svoji povinnost dle této Smlouvy jiným než podstatným

způsobem a ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemného

oznámení Objednatele toto své porušení nenapraví.

Strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

21.9.1 Dodavatel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 lnsolvenčního

zákona, nebo insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na

Dodavatele do šesti (6) kalendářních měsíců od zahájení insolvenčního řízení,

nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Dodavatele ve smyslu § 136

lnsolvenčního zákona; nebo

21 .9.2 je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Dodavatele (vyjma

případů sloučení nebo splynutí); nebo

21.9.3 okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než

třicet (30) kalendářních dnů.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě jejiho podstatného

porušení, jestliže:

21.10.1 Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku za provedení Plnění dle této

Smlouvy řádně a včas a toto porušení nenapravil ani do šedesáti (60)

kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě; nebo

21 .10.2 Objednatel porušijinou povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem a ve

lhůtě čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy k

nápravě toto své porušení nenapraví.

Dodavatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve vztahu k části Plnění, za kterou

mu již bylo Objednatelem zaplaceno.

V případě jednostranného ukončení trvání této Smlouvy s účinky ex nunc Objednatel

Dodavateli uhradí poměrnou část Ceny (anebo Dodavatel vrátí Objednateli již

uhrazenou část Ceny) podle toho, jaká část Plnění byla Objednateli skutečně řádně

poskytnuta.

Vpřípadě jednostranného ukončení trvání této Smlouvy a nebyla-li část Plnění

poskytnuta řádně a v kvalitě dle této Smlouvy, pak:

21 .13.1 Objednatel takovou část Plnění vrátí (pokud je s takovou vracenou částí Plnění

spojeno poskytování Záručního servisu, Dodavatel zajistí, aby došlo ke

skončení poskytování takového Záručního servisu bez jakýchkoliv nákladů na

straně Objednatele a pokud takové náklady vzniknou, zavazuje se je v plné

výši uhradit, nestanoví-li Objednatel jinak); nebo

Je-li takové plnění pro Objednatele využitelné, může si jej dle svého rozhodnutí

ponechat a zaplatit Dodavateli poměrnou část Ceny.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení čl. 10, 15, 17, 19 a ani

další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti

této Smlouvy.
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22.

23.

ŘEŠENÍSPORÚ

22.1

22.2

Práva a povinnosti Stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským

zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů ojejí výklad

či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání

oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo Stran obrátit

se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

OSTATNÍUJEDNÁNÍ

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Strany ujednaly a souhlasí, že Objednatel nemá zájem na částečném plnění a je

povinen převzít Plnění pouze v provedení dohodnutém na základě této Smlouvy.

Strany si dále sjednaly, že Objednatel není povinen přijmout jakékoli plnění dle této

Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak, od třetí osoby.

Dodavatel je povinen získat a zajistit veškerá Nezbytná povolení v rozsahu, v jakém

nebyla získána ke dni uzavření Smlouvy nebo před tímto dnem, tak, aby nedošlo k

prodlení nebo k přerušení poskytování Plnění. Dodavatel je povinen poskytnout

Objednateli na jeho žádost kopii každého Nezbytného povolení bez zbytečného

odkladu po obdržení takové žádosti Objednatele.

Dodavatel je povinen splnit veškeré podmínky a omezení uložené Nezbytnými

povoleními.

Dodavatel je povinen řádně vést evidenci jednotlivých přímých i režijních nákladů

vynaložených v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy, a to včetně nákladů

na subdodávky všech Poddodavatelů a jiných poddodavatelů. Tato evidence bude

rovněž obsahovat údaje o povinnostech Dodavatele ohledně budoucich výdajů a o

veškerých finančních prostředcích Dodavatele týkajících se plnění této Smlouvy.

Účetní závěrky Dodavatele budou sestavovány podle příslušných ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích předpisů

a účetních principů všeobecně uznávaných v České republice nebo podle

Mezinárodních účetních standardů (IAS) nebo podle příslušných národních účetních

předpisů.

Okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy:

23.6.1 Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností

vyplývajících z této Smlouvy nebo není povinna k náhradě případné újmy,

pokud takové prodlení anebo újma vznikly, z důvodu existence okolnosti

vylučující povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského

zákoníku, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní

plnění povinností takovéto Strany vyplývající z této Smlouvy. Bezprostředně

předcházející věta tohoto Článku platí pouze po dobu existence takové

okolností vylučující povinnost k náhradě újmy nebo trvání jejich následků a
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23.7

23.8

23.9

pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo

bezprostředně ovlivněných takovou okolností.

23.6.2 Za okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy se pokládají takové události,

které Strana nemohla v době uzavření Smlouvy předvídat a které Straně

objektivně brání v plnění jejich smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy.

Za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se považují zejména válka,

embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události a stávka

zaměstnanců Objednatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost

vylučující povinnost k náhradě újmy se nepovažuje jakékoliv prodlení s plnénim

povinnosti smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a

jeho smluvních partnerů, jakoži insolvence, předlužení, konkurs, reorganizace,

likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv

smluvního partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo

jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele.

Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících povinnost k náhradě újmy dle této

Smlouvy, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto

Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu s touto

Smlouvou, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující

povinnost k náhradě újmy způsobily. Strana se zavazuje druhou Stranu informovat o

tom, že nastala okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy, bez zbytečného odkladu

po té, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit.

Pro případy započtení, zastavení a postoupení pohledávek se Strany výslovně

dohodly, že:

23.8.1 Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani

částečně.

23.8.2 Objednatel je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky

za Dodavatelem proti pohledávce Dodavatele. Dodavatel je oprávněn započíst

si své pohledávku za Objednatelem proti pohledávce Objednatele výlučně na

základě písemné dohody Stran.

23.8.3 Dodavatel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky

za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.

23.8.4 Dodavatel souhlasí s tím, že Objednatel a jeho právní nástupci mohou kdykoli

bez předchozího souhlasu Dodavatele postoupit své pohledávky vyplývající

z této Smlouvy.

Dodavatel jako Strana, vůči níž se práva Objednatele ze Smlouvy promlčují, tímto

výslovným prohlášením prodlužuje délku promlčecí lhůty práv Objednatele

vyplývajících ze Smlouvy na dobu šesti (6) kalendářních let. Po dobu, po jakou je

Objednatel v prodlení s plněním svých povinností, zejména po dobu, kdy by úplná nebo

jinak významná nefunkčnost infrastruktury Objednatele měla bezprostředně za

následek prodlení s poskytováním Plnění, není Dodavatel v prodlení s dotčenými
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částmi Plnění po dobu, která je nezbytná k poskytnutí Plnění po skončení této překážky

u Objednatele.

Pokud bude při plnění této Smlouvy docházet kpředávání dat fyzických osob

Objednatele, která mají povahu osobních údajů, zavazují se Strany uzavřít smlouvu

ozpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních

údajů (EU) 2016/6753 a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany

osobních údajů.

24. KONTROLA POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ A DALŠÍ OPATŘENÍ DLE ZKB

24.1

24.2

24.3

24.4

Strany jsou srozuměny s tím, že infrastruktury Objednatele jsou anebo na

IT infrastrukturu Objednatele jsou napojeny sít', informační a komunikační systém

(ve smyslu § 1 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti

kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečností),

ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška o kybernetické bezpečnosti“), anebo

jakoukoli jinou vyhlášku tuto vyhlášku nahrazující či doplňující) anebo služba, vůči nímž

je Objednatel povinnou osobou ve smyslu § 3 zákona 181/2014 Sb., o kybernetické

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve

znění pozdějších předpisů („ZKB“) (např. IIS ČSSZ)(„IKS“). Dodavatel se v rámci

plnění této Smlouvy zavazuje, v případě, že při plnění získá přístup anebo jinak ovlivní

data lKS anebo přímo IKS upozornit Objednatele na takovou skutečnost neprodleně

po jejím zjištění; za přístup kdatům se nepovažuje výměna HW, pokud Dodavatel

nemá přímý přístup k obsahu tam uložených informací.

Objednatel v návaznosti na kvalitu, kvantitu a jiné aspekty přístupu či ovlivnění IKS

Dodavatelem ve smyslu Článku 24.1:

24.2.1 zamezí přístupu Dodavatele k IKS, pokud takový přístup není nezbytný pro

plnění této Smlouvy, nebo

24.2.2 přijme opatření k zajištění bezpečnosti informací ve smyslu ZKB a Vyhlášky

o kybernetické bezpečnosti; součástí opatření mohou být i opatření dle

bezpečnostní dokumentace, se kterou Objednatel Dodavatele neprodleně po

zjištění přístupu Dodavatele k lKS seznámí. V takovém případě je Dodavatel

povinen řídit se požadavky Objednatele a poskytnout Objednateli veškerou

součinnost nezbytnou pro naplnění právních povinností uložených Objednateli

ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.

Nesplnění povinností dle Článku 24.2 Dodavatelem může mít za následek:

24.3.1 odstoupení od Smlouvy Objednatelem pro její podstatné porušení

Dodavatelem v důsledku ohrožení bezpečnosti informací v IKS; nebo

24.3.2 uplatňování sankcí stanovených ve smlouvě ze strany Objednatele.

Rozsah a povaha součinnosti Dodavatele v rámci kybernetické bezpečnosti budou

vždy určeny zejména podle rozsahu a povahy vlivu plnění Dodavatele na bezpečnost

informací Objednatele a rovněž podle rozsahu a vazeb plnění Dodavatele na IKS.
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24.5

24.6

24.7

24.8

V případě, že dojde k jakémukoliv rozporu mezi Dodavatelem a třetí osobou, která není

jeho Poddodavatelem a je dodavatelem software nebo jiných technologií dotčených

plněním povinností Dodavatele dle této Smlouvy, je Dodavatel povinen tuto skutečnost

bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Dodavatel je dále povinen poskytovat

Objednateli nutnou součinnost projednání s těmito třetími osobami a sám se těchto

jednání účastnit, nebo na základě žádosti Objednatele jednat s těmito třetími osobami

naprimo.

Objednatel má právo v souladu s ustanoveními § 2593 Občanského zákoníku

prostřednictvím určených osob kdykoli kontrolovat provádění Plnění u Dodavatele

a jeho případných Poddodavatelů, ato i prostřednictvím třetí osoby; předchozí věta se

uplatní obdobně v případě kontroly některé ze Stran ze strany kontrolního orgánu ve

smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel

je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly a zajistit (i smluvně) možnost této

kontroly u svých případných Poddodavatelů.

Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel postupuje v rozporu s ustanoveními tohoto

Článku 24, považuje se takový postup za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je

v takovém případě oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé

vadným postupem Dodavatele a dále tuto Smlouvou plnil řádným způsobem. Jestliže

tak Dodavatel neučiní ani do deseti (10) kalendářních dnů od písemného upozornění

ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Dodavateli nenáleží za plnění povinností souvisejících s povinnostmi ve smyslu tohoto

čl. 24 jakákoliv odměna, resp. taková odměna je součástí Ceny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1 Strany se dohodly, že změny práv a povinností Stran ve smyslu Článku 8.7 a Článku 24

(Kontrola poskytování plnění a další opatření dle ZKB) vyplývajících z anebo

souvisejících s:

25.1.1 změnou lnterních předpisů čí rozsahu lnterních předpisů, která nemá za

následek změnu práv a povinností výslovně stanovených ve Smlouvě, jejích

přílohách a Zadávací dokumentací;

25.1.2 rozhodnutím, opatřením obecné povahy či jiným správním aktem orgánu

veřejné moci čí vydáním závazných podmínek pro Objednatele orgánem

veřejné moci (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost -

NÚKlB, apod.), která nemá za následek změnu práv a povinností výslovně

stanovených ve Smlouvě, jejich přílohách a Zadávací dokumentaci; anebo

25.1.3 jakoukoliv jinou změnou, než změny dle Článků 25.1.1 a 25.1.2 (například

změna rozsahu Interní dokumentace, které mají za následek změnu práv a

povinností výslovně stanovených ve Smlouvě), mající za bezprostřední a přímý

důsledek zvýšení či snížení pracnosti plnění Smlouvy anebo nákladů

Dodavatele do hodnoty představující v součtu 10 % Ceny (kumulativně)

jsou změnami reflektujícímí obchodní rizika Dodavatele a jsou tudíž součástí plnění

Smlouvy a Ceny a takové změny jsou pro Dodavatele závazné a je povinen se jimi
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řídit/postupovat v souladu s nimi od okamžiku, kdy se o jejich výskytu dozví bez

nutnosti uzavřeni dodatku k této Smlouvě.

V případě ostatnich změn práv a povinností Stran, než dle Článku 25.1, zahájí Strany

v dobré víře vzájemná jednání o uzavření dodatku k této Smlouvě anebo jednání o

uzavření zvláštní smlouvy (např. o zpracování osobních údajů, zohlednění bezpečnosti

informací apod.), přičemž Strany se v takovém případě zavazují poskytnout si veškerou

součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a uzavřít

takový dodatek, resp. smlouvu do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne zaslání

výzvy k uzavření takového dodatku či smlouvy kteroukoliv Stranou. Uzavření

jakéhokoliv dodatku ke Smlouvě musí vždy proběhnout v souladu se ZZVZ a

ustanovení ZZVZ maji v takovém případě přednost před ustanoveními upravujícimi

uzavření dodatku k této Smlouvě.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu této Smlouvy. Tuto

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných

dodatků této Smlouvy uzavřených vsouladu spříslušnými ustanoveními ZZVZ

a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Stran, není-li vtěto Smlouvě

výslovně uvedeno jinak.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této

Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného Sl

Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodnich zvyklosti či praxe.

Strany se podpisem této Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení 5557.

§ 1805 a § 2132 — 2156 Občanského zákoníku.

Pro případ uzavírání této Smlouvy Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského

zákoníku, který stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě

projevů vůle Stran.

Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku

přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Stran

upravená v této Smlouvě.

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo

nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této

Smlouvy. Strany se tímto zavazuji nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy

druhé Strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanoveni

ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný

obchodní a právní význam.

Žádné ustanovení této Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění

Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci.

Tato Smlouva je uzavřena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy

a Dodavatel 2 stejnopisy.

 



 

J

32
V SMLOUVA o DOD/woe HW INFRASTRUKTURY A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

25.11 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace Plnění

Příloha č. 2: Oprávněné osoby

Příloha č. 3: Seznam Poddodavatelů

Příloha č. 4: Realizační tým

Příloha č. 5: Specifikace ceny

Příloha č. 6: interní předpisy Objednatele

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejim obsahem souhlasi a na důkaz toho k

ní připojují svoje podpisy.
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Česká republika — Česká správa sociálního UNIPROG SOLUTIONS, a.s.

zabezpečení

Ing. Milan Shrbený
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5. DALŠÍ PARAMETRY A PODMÍNKY

Rozsah odstávek a rekonfiguračních prací nutných k provedení navýšení zálohovacího výkonu a

rozšíření diskové kapacity je požadován minimalizovat, tak aby nebyla nutná odstávka infrastruktury

Objednatele.

Dodavatel zajistí plné zachování replikačních funkcí nebo vysoké dostupnosti storage vrstvy včetně

integrace do stávajícího HA a DR řešení. V případě, že spolu s rozšířením výpočetní kapacity nebo

navýšení kapacity diskových polí dojde ke změně technologie využité pro HA/DR, řešení je třeba plně

zaintegrovat do HA a DR řešení včetně provedení testů v neprodukčních prostředích, aktualizace

dokumentace a akceptace nasazeného řešení v cílovém prostředí. Cílové řešení v prostředí

produkčním i v neprodukčních prostředích musí poskytovat jednotnou konsolidovanou platformu pro

zajištění HA 8 DR řešení, není možné kombinovat více typů replikačních funkcí resp. řešení a

technologií pro HA 3 DR.
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ZÁRUČNÍ SERVIS

6.1 Záruční servis je poskytován v následující základní podobě:

6.1.1 Servis hardware, který zahrnuje:

hardware maintenance, tj. instalaci updatů či upgradů firmware nebo jiná maintenance

hmotných věcí dodaných v rámci Plnění, zejména HW, poskytovaná od jejich výrobce anebo

poskytovaná Dodavatelem za obvyklých obchodních podmínek stanovených výrobcem hmotné

věci;

odstraňování záručních vad hardware (incidentů);

odstraňování incidentů vzniklých na pracích či úpravách hardware provedených Dodavatelem

anebo jeho Poddodavateli v rámci Dílčího plnění dle Článku 3.8.3; a

poskytování servisu v Mistě plnění (on Site) anebo případně, je-li to technicky možné a účelně,

i dálkově (off Site).

6.1.2 Servis Software, pokud je součásti Plnění Dodávka SW, který zahrnuje:

odstraňování incidentů vzniklých na počítačových programech, databázích a dalším software

vytvořeném Dodavatelem, jeho Poddodavateli anebo s Dodavatelem propojenými osobami;

odstraňování incidentů vzniklých na pracích či úpravách Software provedených Dodavatelem

anebo jeho Poddodavateli v rámci Dílčího plnění dle Článku 3.8.3;

maintenance Software, tj. instalaci updatů či upgradů Software vytvořeného Dodavatelem, jeho

Poddodavateli anebo s Dodavatelem propojenými osobami anebo Software, které má

v souladu se Smlouvou anebo Zadávací dokumentaci obstarat pro Objednatele Dodavatel; a

tento Záruční servis se nevztahuje na aplikační software, který Dodavatel nedodal v rámci

Plnění, naopak se vztahuje na konfigurace dodané Dodavatelem.

6.2 Incident pro potřeby Servisu Software představuje neplánovaně přerušení fungování

software/hardware či jakékoli jeho části, omezeni kvality fungování software/hardware,

anebo jakoukoliv prokazatelnou nefunkčnost software/hardware. Incident se projevuje

zejména selháním oproti funkčnosti a funkcionalitě obvyklé pro software/hardware v

jeho aktuální verzi, či se incidentem myslí jakýkoliv případ, kdy se software/hardware

nechová v souladu s vlastnostmi obvyklými pro software/hardware v jeho aktuální

verzi, a to vše bez ohledu na to, zda jde o vadu či nikoliv. Kategorizace incidentů je

uvedena níže. Vada je vždy incidentem a jde tak o podmnožinu pojmu incident. Za

incident se naopak nepovažuje jakákoliv událost, která by jinak byla incidentem,

způsobené třetí osobou (dodavatelem podpory ostatních částí infrastruktury

Objednatele, jiným poskytovatelem služeb Objednatele) anebo neodborným zásahem

Objednatele a jeho zaměstnanců nebojím pověřených osob.

6.3 V rámci Servisu Software poskytuje Dodavatel tzv. třetí úroveň podpory, tedy:

6.3.1 první úroveň (L1) — nahlášení incidentu anebo požadavku uživatelem

administrátorovi Objednatele příslušného dle místa plnění, který incident

vyhodnotí a případně předá incident administrátorům Objednatele do druhé

úrovně podpory;

6.3.2 druhá úroveň (L2) — nahlášení incidentu administrátorem příslušným dle místa

plnění Objednateli v případě, že incident nebyl vyřešen v první úrovni podpory,

který incident vyhodnotí a případně předá incident Dodavateli do třetí úrovně

podpory; a
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6.3.3 třetí úroveň (L3) - označuje zaměstnance (zejména členy realizačního týmu)

Dodavatele, kteří provádějí řešení incidentů, které se nepodařilo vyřešit

v úrovni L‘I a L2.

6.4 Všechny záznamy procházející úrovní Li až L3 budou vedeny v systému ServiceDesk

formou ticketů.

6.5 Kategorie incidentů a vad:

65.1 Kategorie A — kritická chyba

Havárie anebo porucha vedoucí k přerušení nebo kritickému omezení provozu

HW, Software nebo některé služby lnfrastruktury Objednatele, například

nefunkčnost diskových polí Tier 1 nebo Tier 2 nebo narušení komunikační

struktury CDU.

6.5.2 Kategorie B — závažná chyba

Havárie anebo porucha vedoucí k omezení provozu HW, Software nebo

některé služby lnfrastruktury Objednatele, například poruchy zálohovacích

páskových zařizení LT07 nebo diskových polí Tier 3.

6.5.3 Kategorie C — porucha

Porucha, která nemá vliv na chod provozu HW, Software nebo některé služby

lnfrastruktury Objednatele, například poruchy páskového zálohovacího

zařízení LTD 5.

6.6 V rámci servisu se Dodavatel zavazuje dodržet:

6.6.1 reakční dobu, kterou se rozumí doba mezi předáním incidentu mezi

ServiceDeskem Objednatele a HelpDeskem či podobným systémem

Dodavatele ve smyslu Článku 8.5 Smlouvy (v případě hlášení e-mailem doba

mezi odesláním mailu ze serveru Objednatele anebo v případě telefonátu doba

mezi ukončením telefonátu nebo neúspěšným pokusem o kontaktování

Dodavatele) a doručením kvalifikované odpovědi na incident se základním

návrhem dalšího postupu k Vyřešení incidentu (jak je definováno níže) do

ServiceDesku Objednatele („Reakční doba“),

6.6.2 dobu pro vyřešení incidentu, přičemž vyřešením incidentu se rozumí uvedení

do provozuschopného stavu, který dovoluje komponentu/systém postižený

incidentem dlouhodobě řádně užívat v celém rozsahu („Vyřešení incidentu“).

Doba pro Vyřešení incidentu počíná okamžikem předání incidentu Dodavateli

a končí potvrzením Vyřešení incidentu Objednatelem v ServiceDesku.

Vyřešení incidentu nezbavuje Dodavatele povinnosti poskytovat Záruční

serws.

6.7 Reakční doba a doba pro Vyřešení incidentu:

6.7.1 Servis hardware a Software

 

 

 

Kvalita Servisu Incident A Incident B Incident C

Reakční doba 1 hodina 4 hodiny 8 hodin

doba Vyřešení 24 hodin 2 pracovní dny 4 pracovní dny

incidentu

     
 

6.8 Reakční doba běží pouze v době dostupnosti ve smyslu Článku 8.6 Smlouvy, přičemž
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mimo dobu poskytování servisu se obě doby stavi a začínají běžet až po započetí další

nejbližší doby poskytování servisu. Doba Vyřešení incidentu běží bez ohledu na

dostupnost ve smyslu Článku 86 Smlouvy.

6.9 Pokud dojde vrámci řešení incidentu ke zmírnění jeho kategorie Objednatelem,

prodlužuje se adekvátně doba pro Vyřešení incidentu na dobu odpovídající nižší

kategorii incidentu, ovšem okamžik započetí běhu doby pro Vyřešení incidentu se

nemění. Ke zmírnění kategorie incidentu může dojít poskytnutím náhradního řešení,

kterým se rozumí opatření pro řešení Požadavku na servis, kterým dojde k obnovení

provozu či funkcionality vadně části Plnění, ačkoli toto řešení formálně neodpovídá

Technické specifikaci. Náhradní řešení může být zavedeno jen na dobu zcela nezbytně

nutnou pro úplné odstranění vady.

6.10 Součástí servisu je i diagnostika incidentu nahlášeněho ze strany Objednatele.

Diagnostiku bude Dodavatel provádět ve spolupráci se zástupcem Objednatele.

6.11 V případě porušení povinností Dodavatele stanovených pro Záruční servis výše se

Dodavatel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu vnásledujicích případech

porušení a v následující výši:

 

 

Druh Záručního Prodlení/povinnost Incident A Incident B Incident C

servisu

Servis hardware a Reakční doba 7000 Kč za 5000 Kč za 2000 Kč za

software 1 hodinu 1 hodinu 1 hodinu

 

Doba vyřešení 7000 Kč za 5000 Kč za 2000 Kč za

incidentu 1 hodinu 1 pracovní 1 pracovní

den den      
 

6.12 Smluvní pokuty se vztahují ke každé jednotlivé dotčené Lokalitě.

6.13 Výkaz o poskytování servisu vypracovává Objednatel dle údajů uvedených

v ServiceDesku Objednatele, přičemž report obsahuje informace o:

6.13.1 počtu řešených a doposud nevyřešených incidentů a jejich kategorii;

6.13.2 celkové dobé prodlení se splněním Reakční doby a doby Vyřešení incidentu ve

vztahu ke každému incidentu; a

6.13.3 výši smluvních pokut, na které vzniklo Objednateli právo za daný kalendářní

rok.

6.14 Na odůvodněnou žádost Dodavatele poskytne Dodavatel Objednateli bez zbytečného

odkladu tickety a jiné dostupné informace k incidentům zmíněným v reportu, které má

k dispozici, aby Dodavatel mohl lépe zhodnotit obsah reportu.

Následující tabulka uvádí další závazné parametry Záručního servisu:

 

Parametr Hodnota

 

Délka poskytování Záručního servisu 36 kalendářních měsíců

Telefonní číslo pro hlášení Požadavků na servis _

Pracovní doba telefonního hlášení Požadavků na servis 24/7
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7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

  Objednatel je povinen poskytovat v rámci Plnění Dodavateli součinnost spočívající v a

v rozsahu:

osobni konzultace pracovníků Objednatele anebo jemu podřízených složek v rozsahu

nezbytně nutném pro poskytování Dodávky HW, Dodávky SW a Instalace a

konfigurace formou Dodavatelem řízeného rozhovoru poskytnuty informace nutné pro

provedení Dodávky HW, Dodávky SW a Instalace a konfigurace, kterými budou

konzultovaní pracovníci disponovat. Každý takový pracovník může být konzultován

pouze v pracovních dnech v běžné pracovní době mezi 9:00 a 17:00. Konzultace jsou

poskytovány v předpokládaném rozsahu:

7.2.1 tří (3) FTE („Full Time Equivalent“) pro konzultace s technickými pracovníky,

7.2.2 tří (3) FTE pro konzultace s metodickými pracovníky,

přítomnost pracovníků Objednatele anebo jemu podřízených složek v rozsahu

nezbytně nutném pro poskytování Dodávky HW, Dodávky SW a Instalace a

konfigurace v Lokalitě v pracovních dnech v běžné pracovní době mezi 9:00 a 17:00

v rozsahu (1) FTE po dobu maximálně deseti (10) kalendářních dnů.

osobní konzultace pracovníků Objednatele anebo jemu podřízených složek v rozsahu

nezbytně nutném pro poskytování Záručního servisu formou Dodavatelem řízeného

rozhovoru poskytnuty informace nutné pro poskytování Záručního servisu, kterými

budou konzultovaní pracovníci disponovat. Každý takový pracovník může být

konzultován pouze v pracovnich dnech v běžné pracovní době mezi 9:00 a 17:00.

Konzultace jsou poskytovány v předpokládaném rozsahu:

7.4.1 tří (3) FTE („Full Time Equivalent“) pro konzultace s technickými pracovníky,

7.4.2 jednoho (1) FTE pro konzultace s metodickými pracovníky.
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Příloha č. 2

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

ve věcech smluvních:

 

Jméno a příjmení

 

Adresa KřlNzová 25, 225 08 Praha 5

 

E-mail

 

Telefon    
 

ve věcech obchodních:

 

Jméno a příjmení

 

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

E-mail

 
 

Telefon

 

ve věcech technických:

  

Jméno a příjmení

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha S

 

  

E-mail

Telefon Pevný_Mobil—

     
 

 

 



SMLOUVA 0 DODÁVCE HW INFRASTRUKTURY A DOPROVODNÝCH SLUŽEB — Příloha č. 2

 

Za Dodavatele:

ve věcech smluvních:

 

 

Jméno a přijmení

 

Adresa Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00

  

E-mail

 

Telefon    
 

ve věcech obchodnich:

 
 

Jméno a příjmení

 

Adresa Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00

  

E-mail

 
 

Telefon    

ve věcech technických:

 
 

Jméno a přijmení

 

Adresa Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00

 
 

E-mail

  

Telefon  
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Příloha č. 3

Seznam Poddodavatelů

1)

Název: IBM Česká republika, spol. sro

Sídlo: V Parku 2294/4, 148 00, Praha 4

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 14890992

Rozsah plnění Smlouvy: Pro účely veřejné zakázky s názvem „ČSSZ — Posílení datového úložiště

2018“ se bude poddodavatel IBM Ceská republika, spol. s.r.o., podílet na realizaci částí veřejné

zakázky, a to konkrétné na těchto vybraných částech:

1) Služby související s instalací a uvedením do provozu

2) Zajištění záručního servisu

2)

Název: GC Systém, a.s.

Sídlo: Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00 Brno

Právní forma: Akciová společnost

Identifikační číslo: 64509826

Rozsah plnění Smlouvy: Pro účely veřejné zakázky s názvem „ČSSZ — Posileni datového úložiště

2018“ se bude poddodavatel GC System, a.s., podílet na realizaci části veřejné zakázky, a to

konkrétně na části: Služby související s instalací a uvedením do provozu
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Příloha č. 4

Realizační tým

 

 

Pozice Kontaktní údaje činnosti prováděné členem

Realizačního týmu

 

Telefon:

E-mail:

Projektový manager, instalace

 

 Telefon:

E-mail:

Instalace, konfigurace knihoven

 

Telefon:

E-mail:

Instalace knihoven

 

Telefon:

E-mail:

Instalace konfigurace AIX

 

  Telefon:

E-mail:  
Disková pole zálohování
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Příloha č. 5

Specifikace ceny

Cena Dodávky HW:

Množství Položka Popis položky
]ednotková Celková cena

cena

1
42 879,00 42 879,00

1
198,31 198,31

2
2 858,91 5 717,82

1
0,00 0,00

1
0,00 0,00

24
21 430,55 514 333,20

Množství
]ednotková Celková cena

cena

1
42 879,00 42 879,00

1
198,31 198,31

2
2 858,91 5 717,82

1
0,00 0,00

1
0,00 0,00

24
18 573,45 445 762,80

Množství
]ednotková Celková cena

cena

1
42 879,00 42 879,00

1
198,31 198,31

2
2 858,91 5 717,82

1
0,00 0,00

1
0,00 0,00

5
21 430,55 107 152,75

1
14 573,45 14 573,45

Množství
]ednotková Celková cena

cena

1
42 879,00 42 879,00

1
198,31 198,31

2
2 858,91 5 717,82

1
0,00 0,00

1
0,00 0,00

24
21430.55 514 333,20 
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Množství

p
—
x
>
—
=
N
>
-
a
>
—
=

Množství

r
—
t
h
e
r
—
I
r
—
I

Množstv

o
—
l

>
—
>
>
-
—
A
>
—
>
>
—
=
>
—
A
>
—
=
>
—
t
p
—
A
>
—
=
U
1

Množství

$
$
$
-
H

Položka

Položka

Popis položky

 
Popis položky

 

jednotková

cena

42 879,00

198,31

2 858,91

0,00

0,00

18 573,45

Jednotková

cena

42 879,00

198,31

2 858,91

0,00

0,00

21 430,55

14 573,45

lednotková

cena

0,00

70 025,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lednotková

cena

0,00

10 868,47

6 084,19

0,00

 

Celková cena

42 879,00

198,31

5 717,82

0,00

0,00

445 762,80

Celková cena

42 879,00

198,31

5 717,82

0,00

0,00

107 152,75

14 573,45

Celková cena

0,00

350 129,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celková cena

0,00

43 473,88

24 336,76

0,00
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(

Množství Položka Popis položky lednotková Celková cena

cena

1 0,00 0,00

1 2019,71 2019,71

12 7 868,47 94 421,64

12 4084,19 49 010,28

12 0,00 0,00

12 203726,44 2 444 717,28

12 0,00 0,00

 

 

cena celkem za HW (v Kč bez DPH) 5 464 524,08 Kč bez DPH

   
 

Cena Dodávky Software, pokud je součástí Plnění:

 

cena za Software, včetně Záruky za jakost (v Kč bez DPH)

 

 

241992

 

166368

 

 

96798,12

 

66548,34

 

571 706,46   
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Cena za Plnění, tj. cena za

implementaci, instalaci (v Kč bez

DPHr

2 198 619,58 Kč bez DPH

 

 

Celková Cena za Plnění (v Kč bez

DPHy

  
8 234 850,12 Kč bez DPH
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Příloha č. 6

Interní předpisy Objednatele

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

S: d d P" t IIS čssz na „
1 . any arr rtpravenos Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená data 0.4

otevrena data.pdf

2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojůpdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

4- Stad dv ""dat 'h

" ar yuz'van' ove 0 Standard využívání datového katalogu 0.4
katalogupdf

5. Standard Číselníky ČSSZpdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5

6. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

7- std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

8- std_pošta_1_01 .pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

9- std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

10- std_AVO1_1 1 .doc Standard Antivirové ochrany 1.11

11-Stdd t' 'kf'. '

an. ar sys emove on lg pracovni Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.30

stanice 2.20

12. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

13- std_metodikavyvoje_1_0_21 .pdf Standard metodiky vývoje 1_O_21

14. td 'dl I 1
s _pravr are easemanagementu_apv_ Standard Release managementu 1_2_7

_2_7.pdf

15- std_net_1-95.docx Standard sit’ové infrastruktury 1.95

15- Programátorské konvence .NET 2.0 -
' k' k .NET4.5_v1_0_19.pdf Programators e onvence 1—0—19

17- l'k ' M' ' T lk

BizTaIkDeveIopmentStándard.v2.01.pdf Standard pro tvorbu apt acr pro tcrosoft BIZ a 2.01

server

18- ' ' I' " ' ' AAAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02 Pozadavky na nove ap tkace pri integraC| do AA

portalu 9.02

19— Standard pro tvorbu skriptu db Oracle Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů

_ _ _ _ _ 0.4

—O-4-pdf v databázích Oracle

20- Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_AP|_DMA - 4 3

DMA_CSSZ_DMS_WS_AP|_DMA_V4_3 Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS '

27 CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12
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22 : , . . v r a

std_srv_0.41 .doc Standard systemove konfigurace aplikacních serveru 041

verze

23- std_PKl_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

24' Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku 1 00

V1—00 s externími firmami 4

St d d P" t IIS Čssz -
86.1. an“ ar' rípravenos na Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřené data 0.4

otevrena data.pdf

86.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

86.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

86.4. Standard Vyuzívaní datoveho Standard využívání datového katalogu 0.4

katalogu.pdf

86.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky čssz 0.5  
 

 

 


