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Smlouva o dí lo

Upgrade Informač ní ho Systé mu pro
Městskou policii Tachov

podle obč anské ho zákoní ku (zák. č . B9l20I2 Sb. ve znění  pozdějš í ch předpisů ) a
autorské ho zákona (zák. č ' nl/20o0 Sb' ve znění  pozdějš í ch předpisů )

Zhotovitel na straně jedné

obchodní  název: Millchovský s.r.o.

Sí dlo;  Úaotní  gzolrs ,460 oL Liberec

Zastoupená: lng. Alexandr Milichovský- jednatel

tč :  02988976

otč :  Czo2988976

a objednatel na straně druhé

obchodní  název: Město Tachov

Sí dlo:  Hornická L695,347 01 Tachov

Zastoupená ve věcech smluvní ch: Jiří  Struč ek, starosta města

ve věcech technických: Bohumil Žiž ka, zaměstnanec MěÚ
tČ : oo26O23L

otČ : czoo26o237

Bank. spojení :  268897o2s7/olo0
Tel:  374774145

DS: 2tubyxs
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t.

Předmět smlouvy

1. objednatel provozuje od roku 1996 program lnfosysté m městské  policie (AMlS), jehož  autorem je lng.

A| exandr Milichovský. Tento program je napsán v programovací m jazyku PC Fand, což  je aplikace

urč ená pů vodně pro operač ní  systé m MS-DOS. S rozvojem technologií  a nástupem operač ní ch systé mů

Windows stále novějš í ch generací (Windows98, WindowsXP, Windows Vista), bylo potřeba program

neustále přizpů sobovat což  se prů běž ně dělo' Avš ak pří chod 64bitových operač ní ch systé mů

Windows7 a Windows8 prakticky zcela znemož ňuje dalš í  použ í vání  programů  urč ených pů vodně pro

MS-DOS.

Jelikož je objednatel p| ně spokojen s funkč ností a obsahem poskytovaných služ eb lé ty osvědč ené ho a

prověřené ho programu lnfosysté m městské  policie (AMlS), přistoupil Zhotovitel ke generální

modernizaci stávají cí ho programu, k jeho přeprogramování  pomocí  technologií  nezávislých na verzi i

druhu operač ní ho systé mu na kllentských stanicí ch.

2. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje, Že objednateli předá ú plnou a plně funkč ní  aktualizaci

lnfosysté mu městské  policie formou systé mové  integrace do stávajÍ cí ho prostředí  objednatele

v souladu s potřebami objednatele. Tato aktualizace bude garantovat pokrač ování  provozu

informač ní ho systé mu městské  policie v Tachově v rozsahu stávají cí ho systé mu z roku 1"996, a to Ve

vš ech jeho funkcionalitách. Kromě toho bude 8arantovat funkč nost do budoucna bez oh| edu na dalš í

(byť  dnes neurč itý) v'ývoj technologií  v oblasti výpoč etní  techniky a komunikace' otevře se prostor pro

dalš í  rozš í ření , která ve stávají cí m systé mu nejsou myslitelná. Jako napří klad mož nost vzdálené ho

pří stttpu k aplikaci ať  j iž  ze stacionární ch, tak i z mbbilní ch zaří zenl,.mož nost ěeoeráfické  lokalizace

datových vstupů , mož nost integrace s j inými systé my (Základní  registry, spisová služ ba, přestupková

^ ^ ^ _l_ _^ Ll^ l1..l-^ ..! ^ ___l- _-)^ --! __^ ._J- _!_----^ ^ --L,^ -Ý^ --! l!.^ .-._ -!-._^ .'__.-.--_!l-y-l-_.Y-r.-!o6'Ellvo, PUlllcudvNUvd dĚEllud, llll'uuvd dB'cllud. LdLll< lllly l'l5rluvc llllKy, z'dz'Í lcl] Í ly l' vyslldLeK vLť Llle

jejich polohy, registry hledaných osob, hledaných vozidel, atd.). s novou technologickou platformou

jsou vš echny tyto i j iné  vazby proveditelné .

il.

Závazky Zhotovitele

L. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli programové  vybavení  pro zajiš tění

řádné ho bezproblé mové ho a bezporuchové ho provozu lnformač ní ho systé mu městské  policie (dále

MlMls) vč etně poskytnutí  licenč ní ch práv na neomezený poč et souběž ně přihláš ených už ivatelů .

2. Zhotovitel provede kompletní  í mplementaci MlMls t j. jeho nastavení  v provozní m prostředí a

provedení  potřebných ú prav tak, aby byl plně funkč ní v prostředí  Městské  policie objednatele

minimá| ně v rozsahu funkcionality stávají cí ho programu AMls, a to ve lhů tě 1 měsÍ ce od poskytnutí

plnění  dle bodu 1. Ukonč ení  té to etapy bude mož né  až  po odsouhlasení  objednatelem.

3. Zhotovitel zabezpeč í  migraci dat s AMlS do MlMlS souběŽně s implementací  programu.

4. Zhotovitel provede š kolení  už ivatelů , kteří  budou v rámci svých ú kolů  využ í vat program MlMls
v takové m rozsahu, aby vš ichni mohll řádně, plynule a kvalltně p| nit své  ú koly. Toto š kolení  se

uskuteč ní  do 2 měsí ců  od implementace dle bodu 2.

5. Zhotovitel zajistí  provoz aplikace s dohledem po dobu 5 měsí ců  od kompletní  implementace uvedené

v bodu 2, Během té to doby bude poskytována maximální  mož ná podpora spoč í vají cí  v doplňování

už ivatelsky definovaných formulářů , tiskových sestav, statí stických a přehledových výstupů , tří dí cÍ ch
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filtrů , č í selní ků , už í vatelských profilů . Po dobu provozu s dohledem bude neomezeně

line podpora vš em pracovní ků m objednatele, kteří  se budou podí let na r{ luž í vání  nové ho programu.

6. Zhotovitel se zavazuje, ž e po ukonč ení  provozu s dohledem dle bodu 4. uzavře s objednatelem servisní

smlouvu za ú č elem dalš í  podpory provozu MlMls, a to v rozsahu a ceně, které  budou specifikovány

V samostatné  servisní  smlouvě. (Variantní  mož nosti servisní  smlouvy jsou v pří loze té to smlouvy),

7. Zhotovitel prohlaš uje, Že plnění  závazků  bude zajiš ť ovat prostřednictví m osob s odpoví dají cí  kvalifikací .

8' Zhotovitel je povinen zajistit utajení  zí skaných dů věrných informací  způ sobem obvyklým pro utajování

tako\^ í ch informací  (povinnost mlč enlivosti} , není -li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí  bez

ohledu na ukonč ení  ú č innosti té to smlouvy. Zhotovitelje povinen zajistit utajení  dů věrných informací i

u svých zaměstnanců , zástupců , Jakož  i j iných spolupracují cÍ ch třetí ch stran, pokud jim takové

informace budou poskytnuty. Tato povinnost neplatí  pro pří pady, kdyje zpří stupnění  urč itých

informací  vyž adováno právní mi předpisy.

9. Zhotovitel je povinen zaJistit pro objednatele lí cence k autorským dí lů m srným i třetí ch osob, jestliž e

jsou nutné  k už í vání dí la. Náklady na tyto veš keré  licence jsou souč ástí  celkové  ceny dí la.

10. lnformace a data vytvořená při provádění dí la jsou od poč átku ýluč ným vlastnictví m objednatele.

I  tt.

Závazky objednatele

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli poč í tač  - server (ať jiř.fyzický poč í 1ač , nebo virtuálnÍ stroj) na němž

bude nainstalována serverová č ást aplikace MlMls. Konkré tní  poŽadavky na tento poč í tač  nejsou

stanoveny, jeho výkon a spolehlivost se pozitivně projeví  na funkcionalitě programu. Tento 5erver

poskytne ihned po podpisu té to smlouvy.

2. objednatel umí stí  tento server do svých prostor tak, aby byl zabezpeč en jeho bezporuchov1í  chod, aby

byl zamezen pří stup neoprávněným osobám k tomuto serveru, aby byl připojen do poč í tač ové  sí tě

objednatele umoŽňují cí  pří stup k tomuto serveru z klientských stanic,

3. objednatel poskytne konkré tní  lP adresu v rámci své  LAN, adresu brány pro pří stup k lnternetu, adresu

DNS serveru. Poskytne souč innost při konfiguraci srných bezpeč nostní ch sí ť ových prvků  (firewall apod.)

tak, aby bylo dosaž eno nezbytných komunikač ní ch funkcionalit.

4. objednatel umož ní  pracovní ků m Zhotovitele pří stup do prostor nezbytných k plnění  předmětu té to

smlouvy.

lv.

Platnost smlouvy, mož nost odstoupení  od smlouvy

L. Tato smlouva se sjednává na dobu neurč itou s výpovědní  lhů tou 3 měsí ce od první ho dne měsí ce

následují cí ho po doruč ení  výpovědi s výjimkami uvedenými ní ž e.

2. objednatel mů ž e odstoupit od smlouvy ve lhů tě před dokonč ení m implementace programu dle bodu 2

závazků  Zhotovitele, pakliž e shledá ž e program je nefunkč ní , resp' není  předpoklad ž e bude funkč ní .

V tomto pří padě není  povinen poskytnout Zhotoviteli ž ádné  plnění .

3. Po dobu provozu s dohledem není  mož né  od smlouvy odstoupit ani jednou ze stran,

i j ,r
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V.

Cena plnění

1. Cena upgrade programu AMlS na program MlMlS (viz. kapitola l.)je dohodnuta na 40.000,- Kč  (+ DPH

8.400,-) celkem 48.400,- Kč

2. Cena migrace dat z AMls do MlMlS a s-ti měsí č ní  plná podpora provozu je 20.000,-Kč  (+ DPH 4.200,-)

celkem 24,2oo,-Kč

3' Cena pauš ální ch plateb po ukonč ení  5-ti měsí č ní ho provozu s dohledem se sjednává na 1.400,-Kč

(+ DPH 294,-) celkem 1,694,- Kč . Tato č ástka pokryje hot-line podporu -vzdálenou asistenci při provozu

aplikace a správu aplikač ní ho serveru vč etně aktualizací  programu a č Í selnÍ ků  (oVM, adresní  body,

mapové  podklady).

Customizace formulářů  č i pří padné  jiné  práce dle speciální ch pož adavků  budou ú č továny sazbou 400

Kč /pů l hodiny +  DPH.

4. Vš echny výš e uvedené  č ástky Jsou uvedeny bez přÍ sluš né  DPH a vč etně DPH (d le souč asných daňových

předpisů  jde o 2L% | . Zhotovitelje plátcem DPH, je povinen DPH vyč í slit a fakturovat.

VI .

Platební  podmí nky

1. Cena upgrade bude fakturována Zhotovitelem po ukonč ení  kompletní lmp'lementace (tj. předpoklad je

1 měsí c po podpisu smlouvy).

2. Cena migrace dat bude fakturována po její m uskuteč nění  a odsouhlasení  odběratelem.

3. Pauš ální  měsí č ní  platby budou ú č továny zpětně vž dy po kaž dé m kalendářní m č tvrtletí ,

4. Vš echny faktury budou vystaveny s jednoměsí č ní  splatností '

V Tachově dne 20.1'2015


