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1 Identifikační údaje dodavatele 

 

obchodní jméno zájemce: ARCDATA PRAHA, s.r.o. 

právní forma zájemce: společnost s ručením omezeným 

sídlo: Hybernská 24, 110 00  Praha 1 

zastoupená jednatelem:  Ing. Petr SEIDL, CSc. 

IČ:  14889749 

DIČ:  CZ14889749 

zápis do obchodního rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 668 

telefonní spojení: 224 190 511 

faxové spojení:  224 190 567 

e-mail:  office@arcdata.cz 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

účet č.:  666013/0300 

kontaktní osoba pro nabídku: Ing. Martin Vávra 

telefonní spojení: 224 190 549 / 733 538 885 

e-mail:  mvavra@arcdata.cz 
 

Pro účely tohoto dokumentu nabídky  dále jen jako „společnost ARCDATA“. 

Společnost ARCDATA vznikla v prosinci 1990. Cílem založení společnosti bylo přivést na český 

trh nejlepší technologie z oblasti geografických informačních systémů a poskytnout české 

uživatelské obci geografický informační systém (GIS) se všemi souvisejícími produkty a službami 

na profesionální úrovni. 

Společnost ARCDATA je distributorem největšího světového výrobce software pro 

geografické informační systémy firmy Esri (Environmental Systems Research Institute, Inc.). 

Stabilní pracovní kolektiv tvoří odborníci na geografické informační systémy, dálkový 

průzkum Země a digitální fotogrammetrii, kartografii, geografii, operační systémy, databázové 

systémy, geodézii, počítačový hardware, programátoři a další specialisté. 
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2 Úvod 

Společností ARCDATA byla pro společnost Pražská vodohospodářská společnost, a.s., IČO 

25656112 (dále jen „Objednatel“) vypracována tato nabídka, která oceňuje finální migraci dat, 

upgrade ArcGIS Enterprise a instalaci testovacího prostředí.  

3 Charakteristika služeb 

3.1 Finální migrace dat 

Data v Geodatabázi 10.6, která využívá nový webový GIS, jsou neaktuální a byla používána 

k testovacím účelům. Předmětem nabídky je jejich aktualizace při zachování rozsahu dat a 

funkčnosti webové aplikace. Po dobu aktualizace dat bude nutné naplánovat odstávku aktuálních 

produkčních dat. Předpokládaná doba odstávky je jeden až dva dny.  

3.2 Upgrade ArcGIS Enterprise 

Bude proveden upgrade stávající verze ArcGIS Enterprise 10.6. na verzi 10.7. Verze 10.7 

umožňuje využívat nové typy licencí v rámci ArcGIS Enterprise, které detailněji definují 

požadované uživatelské funkce, jako je např. Editor či Field Worker. 

Součástí upgrade bude záloha stávajícího ArcGIS Enterprise. Po dobu upgrade bude nutné 

naplánovat odstávku systému. Předpokládaná doba odstávky je dva dny.  

3.3 Instalace testovacího prostředí 

Bude instalováno testovací prostředí ArcGIS Enterprise v připravené infrastruktuře objednatele. 

Testovací prostředí bude instalováno ve stejné konfiguraci jako stávající produkční prostředí gis-

isem. 
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4 Obchodní podmínky služeb 
• Spolec nost ARCDATA bude sluz by poskytovat s na lez itou odbornou pe c í  a znalostí  a 

v souladu s platny mi obecne  za vazny mi pr edpisy, vs e pr i respektova ní  a v souladu se 

za me ry a za jmy Objednatele. 

• Spolec nost ARCDATA poskytuje Objednateli c asove  neomezene  nevy hradní  pra vo k uz ití  

jake hokoliv vy sledku, know-how, objevu , na kresu , c i podobny ch technicky ch, operac ní ch a 

ekonomicky ch c inností , jakoz  i jine ho plne ní  spln ují cí ho znaky autorske ho dí la, ktere  

vzniknou pr i poskytova ní  konzultac ní ch a implementac ní ch sluz eb Objednateli. 

• Pokud Objednatel nevznese pr ipomí nky k pr edany m vy stupu m nebo vy sledku m 

poskytnuty ch sluz eb do 5 pracovní ch dnu  od jejich pr eda ní  spolec ností  ARCDATA, povaz ují  

se tyto vy stupy nebo vy sledky poskytnuty ch sluz eb za spolec ností  ARCDATA r a dne  a 

bezvadne  zhotovene  a v tomto stavu Objednatelem pr evzate  okamz ikem, kdy byly vy stupy 

nebo vy sledky poskytnuty ch sluz eb Objednateli spolec ností  ARCDATA pr eda ny. Tí mto 

okamz ikem souc asne  Objednatel pr ebí ra  odpove dnost za jejich kvalitu a funkc nost, není -li 

domluveno jinak. 

• Spolec nost ARCDATA neruc í  za pr esnost a spra vnost u daju  nebo dat pr evzaty ch od tr etí ch 

stran (napr . Esri, C SÚ , C Ú ZK apod.), pokud byly takove  pro u c ely poskytnuty ch sluz eb 

pouz ity. 

• Splatnost dan ove ho dokladu vystavene ho spolec ností  ARCDATA c iní  14 dnu  ode dne jeho 

vystavení . 
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5 Cenové shrnutí nabídky 

Cena nabízených služeb a nástrojů je uvedena bez DPH. 

Nabízená služba Cena  

1. Migrace dat 20 000,- 

2. Upgrade ArcGIS Enterprise 20 000,- 

3. Instalace testovacího prostředí 15 000,- 

 CELKEM 55 000,- 

Nabídka je platná do 25. 9. 2019 

Možný termín realizace: září 2019 

 

Na výše uvedené plnění budou využity rovněž zbylé konzultační hodiny Objednatele, jejichž 

platnost vyprší v průběhu měsíce listopadu. 

 

V případě akceptace závazné nabídky společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o., požadujeme doručení 

písemné akceptace společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o., nejdéle ve lhůtě do uvedeného data 

platnosti této nabídky. 

 

Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., si vyhrazuje právo akceptaci jí doručenou po marném uplynutí 

data platnosti nabídky a/nebo akceptaci obsahující jakékoli dodatky, výhrady, omezení či jiné 

změny bez dalšího považovat za odmítnutí této závazné nabídky a k takové akceptaci jako k 

irelevantní nepřihlížet, a to bez toho, že by bylo třeba takovou akceptaci výslovně odmítnout. 

 


