
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

S Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, sp. zn. B20059
a-5,

IČO 03447286, DIČ CZ03447286

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

TSK
TSKRP009FS8L

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Turkova 2319/5b

14900 Praha 4

Váš dopis zn. Číslo objednávky/PID Vyřizuje / linka Datum

TSKRP009FS8L A/01 21/1 9/51 60 7.11.2019

Věc: Objednávka - Analýza datových toků - integrační datový můstek

Objednáváme u Vás:

- Analýzu současného stavu systému poskytujících telematická, meteo a dopravní data v

rámci TSK.

- Návrh aplikace datového integračního můstku a datové platformy pro unifikované
poskytování telematická, meteo a dopravní data

Aktuální stav:

Zajištění vstupů analýzy a dílčí kroky:

*

Identifikace systémů generující telematická, meteo a dopravní data

*

popis systému a popis charakteru dat
'

*

Vytvoření mapy / přehledu systémů a dat, které poskytují

*

5 konzultací se zadavatelem cca po 2-3 hodinách - diskuze na téma aktuálního stavu

systému a charakteru jeho dat

*
Validace kompletnosti vstupů a výstupů

Zpracování analýzy:

*

Odevzdání návrhu analýzy

*

Připomínky

*

Zapracování připomínek

*

Finalizace vstupní analýzy

Budoucí stav:

Zajištění vstupů analýzy a dílčí kroky:

*

Definování strategie integrační datové platformy (IDP)
*

Definování cílů platformy
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*

Definování obecného návrhu vstupního a strojového rozhraní IDP vč autentizace a
autorizace

*

Definování obecného návrhu výstupního strojového rozhraní IDP vč. autentizace a
autorizace

*

Návrh UX pěti nejdůležitějších obrazovek administrativního rozhraní IDP:

Úvodní přehledový panel / Správa přístupů odběratelů dat IDP / Detail odběratele /
Správa datových zdrojů / Statistiky používaní datových zdrojů
*

Požadavky na integrační otevřenost platformy
*

Výběr vhodné strategie s přihlédnutím na škálovatelnost, modularitu, cenu vývoie
udržitelnost

1 '

*

5 konzultací se zadavatelem po cca 2 hodinách na téma IDP

Zpracováni analvzv

Cena celkem bez DPH: 68.000, -Kč

Termín dodávky nejpozději do: 31. 1. 2020

Maximální celková cena (bez DPH): 68.000,-Kč

Fakturu vystavte na adresu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

akciová společnost

IČO 03447286, DIČ CZ 03447286
Řásnovka 8, 1 10 00 Praha 1

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednáváni této Objednávky postupovala
čestně a transparentně a současné se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění
teto Objednávky a veškerých činnostech s ni souvisejících. Smluvní strany potvrzuji, že
se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen CCP")
které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP
a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze
Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo
důvodné podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli
ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č Sb
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve zněni pozdějších předpisů’
nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Objednávka nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

S pozdravem

Sb.,

ředitel ireéku informatiky
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