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(spoleéné déle také jen ”smluvnl strany", nebo jednotlivé nsmluvni strana“)

uzavfeli v souladu s ustanovenimi zékona 6. 8912012 8b., obéansky zékonik, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ”obéansky zékonik") a zékona é. 134/2016 8b.. 0 zadévéni
vei‘ejny’rch zakézek. ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (dale jen ,,ZZVZ") tuto smlouvu o dilo (déle
jen nsmlouva").

PREAMBULE
Ceské republika — Ministerstvo vnitra jako centrélni zadavatel realizoval dle zékona 63.
137/2006 Sb. ve znéni pozdéjéich pfedpisa zadévaci i‘izeni na vefejnou zakézku
r.Modernizace systému SCO Policie CR' (déle jen ”zadévaci fizeni") na uzavfeni rémcové
smlouvy (déle jen ”RS“) na zajiéténi modernizace systému centralizované ochrany objektfl
(déle jen ,,SCO"). Rémcové smlouva je uzavfena se zhotovitelem jakoito uchazeéem, jehoi
nabidka podané v zadévacim fizeni byla vybréna jako nejvhodnéjéi.



Objednatel zadal dle § 63 odst. 3 pism. b) zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych
zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl. vei‘ejnou zakézku na pfipojeni objektu do
modernizovaného systému centralizované ochrany objektfl PCR, pfiéemi jednal o uzavf‘eni
smlouvy se zhotovitelem jako dodavatelem pinéni vei‘ejné zakézky ve vyée uvedeném
zadévacim Fizeni.

Uéelem této smlouvy je zajiéténi dodévky a montéie objektového zaFizeni (déle jen ,,OZ") v
objektu objednatele. ktery neni v pozici tzv. povéfujiciho zadavatele definovaného zadévacim
Fizenim.

Objednatel prohlaéuje, 2e pfed uzavfenim této smlouvy obdriel souhlas Policie CR
5 pfipojenim OZ k modernizovanému systému SCO, ktery je podminkou fédného plnéni dila
sjednaného touto smlouvou.

1 PREDMI’ET SMLOUVY
1.1 Pfedmétem této smlouvy je zajiéténi nésledujiciho plnéni zhotovitelem:

a) dodéni a montéi OZ
b) servisni sluiby upravené v Pfiloze 6. 1 této smlouvy.

(souhrnné dale téi ,,pfedmét plnéni“)

1.2 Podrobné specifikace pfedmétu plnéni je uvedena v Pfiloze 6. 2 a v Pfiloze 6. 3 této
smlouvy.

1.3 Objednatel se za fédné poskytnuté plnéni zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou
v této smlouvé.

2 CENA ZA PLNENI

2.1 Celkové cena za plnéni dle této smlouvy o dilo éini: 95 867,00,- Ké bez DPH. K této
ééstce bude pfipoétena DPH ve vyéi 20 132,07,- Ké. Celkové cena za plnéni véetné
DPH éini 115 999,07,— Ké.

2.2 Ceny jednotlivych druht‘J plnéni jsou uvedené v Pfiloze 6. 3 této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, ie cena za plnéni dle této smlouvy je cenou koneénou, nejv9§e pfipustnou.
nepfekroéitelnou. Pokud neni touto smlouvou stanoveno jinak, sjednané cena zahrnuje
veékeré néklady, které zhotoviteli v souvislosti s Fédnfim poskytovénim dohodnutého
plnéni vzniknou. véetné veékerych licenénich poplatkfl, nékladu na dopravu, cel. nékladfl
na baleni, doruéeni apod.. a jsou v nich zohlednéna rizika, bonusy. slevy a daléi vlivy ve
vztahu k celkové dobé plnéni dle této smlouvy.

2.3 Cena plnéni bude upravena o pi‘ipadnou zékonnou procentni zménu sazby DPH, a to
ode dne Oéinnosti této zmény.

2.4 Veékeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korunéch éeskych.

3 PLATEBNi PODMiNKY

3.1 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15 dnu ode dne podpisu pfisluéného
akceptaéniho, respektive pi‘edévaciho protokolu obéma stranami provédéci smlouvy.

3.2 Splatnost faktury je 30 dnu od data jejlho doruéenl' na adresu objednatele.

3.3 Faktura musi obsahovat néleiitosti fédného dafiového dokladu podle pfisluénjch
prévnich pfedpisu, zejména pak zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pi‘idané hodnoty, ve
znéni pozdéjéich pFedpisCI, a néleiitosti obchodni Iistiny dle obéanského zékoniku. V
pfipadé. ie dafiovy doklad nebude mit odpovidajici néleiitosti nebo nebude vystaven v
souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprévnén zaslat jej ve lhl'Jté splatnosti zpét k
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doplnéni zhotoviteli, anii se dostane do prodleni se splatnosti, IhL'Ita splatnosti poéiné
béiet znovu od opétovného doruéeni néleiité doplnéného 6i opraveného dafiového
dokladu objednateli,

Fakturované ééstka se povaiuje za uhrazenou okamiikem odepséni pfisluéné finanéni
ééstky z bankovniho Uétu objednatele uvedeného ve smlouvé v prospéch bankovniho
uétu zhotovitele uvedeného ve smlouvé.

Pi‘ilohou faktury za poskytnuté plnéni je original pfedévaciho protokolu podepsany
povéi‘enYmi zéstupci obou stran smlouvy. Pfedévaci protokol obsahuje pfehied
poskytnutého plnéni, tak aby bylo moiné poskytnuté plnéni jednoznaéné identifikovat.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli finanéni zélohy na pfedmét plnéni.

MISTo A PODMiNKY PLNI'sNi DODAVEK
Mistem dodéni dle této smlouvyje objekt objednatele: Frvdecky zémek, Zémecké ném.
1264, 738 01 Frydek-Mistek

Koneénym terminem pfedéni dila je: 31. 8. 2020

Rédné a véas dodané plnénl' bude zhotovitelem pi‘edéno objednateli, o éemi bude
sepsén pi‘edévaci protokol.

Pfedévaci protoko! bude obsahovat alespofi:

a) pfedmét poskytnutého plnéni;
b) datum pi‘evzeti;
c) identifikace osoby povéf'ené objednatelem, které plnéni pfevzala;
d) identiflkace osoby povéi‘ené zhotovitelem. které plnéni pi‘odala.

Zhotovitel je povinen pi‘i pfedéni pfedmétu plnéni objednateli pfedat veékerou
dokumentaci souvisejici s pfedmétem plnéni, a to zejména technicky popis zboii,
névody na obsluhu a fldribu, zéruéni listy, uiivatelsky manual, a to v éeském jazyce.

zARuéNi PODMiNKY A ODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zaruéuje a odpovidé za to, 2e pfedané plnéni:

a) odpovidé sjednané speciflkaci;
b) je bez fakticch vad;
c) je bez prévnich vad.

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku na pfedmét plnéni na dobu 60 mésicu, v pfipadé
akumulétorfl (,,AKU") je zéruka 36 mésicfl ode dne nésledujiciho po dni pfedéni, to plati
i v pfipadé akceptace s vyhradou. Zérukou pfejimé zhotovitel zévazek. 2e dodané plnéni
bude po tuto dobu zpflsobiié pro pouiiti ke smiuvenému, jinak k obvyklému Cléelu, a 2e
si zachové smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Objednatel je povinen zéruéni vady
oznémit zhotoviteli neprodlené od jejich zjiéténi. Zéruéni doba nebéii po dobu, po kterou
trvé vada. za kterou odpovidé Zhotovitel. a to 0d doby oznémeni vady objednatelem a2
do jejiho L’Jplného odstranéni zhotovitelem.

Podminky zéruky jsou specifikovény také v Pfiloze 6. 1 této smlouvy.

Zhotovitel odpovidé za to. ie plnénim této smlouvy nebude zasaieno do prév ti‘etich
osob. a to véetné prév k pfedmétflm duéevniho vlastnictvi.

Zéruka za plnéni se nevztahuje na pfipady a situace, které potenciélné nastanou v
dflsledku Iegislativnich nebo provozné-technickych zmén nezévisly’ch na vflli stran
smlouvy.
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Zhotovitel neodpovidé za vady plnéni zpflsobené vyééi moci, neoprévnénym zésahem
nebo opomenutim objednateie nebo tfeti osoby na strané objednatele v rozporu s
pisemné prokazatelné pfedanymi doporuéenimi vyrobce nebo zhotovitele (napf. névod
k pouiiti).

Plnéni mé vady. jestliie nebylo dodéno v souladu s touto smlouvou.

Neodstrani-Ii zhotovitel vady ve stanovené Ihflté, nebo oznémi—li zhotovitel pfed
uplynutim této Ihuty objednateli. 2e vady neodstrani, je objednatel oprévnén poiadovat
provedeni néhradniho plnéni, odstoupit od smlouvy nebo poiadovat pi‘iméfenou slevu z
ceny. Objednatel mflie v odflvodnéném pfipadé na iédost zhotovitele stanovenou lhfltu
k odstranéni vady prodlouiit.

Nebyla-Ii do okamiiku uplatnéni reklamace uhrazena celé cena za plnéni. objednatel
neni v prodleni s L'Ihradou ceny za plnéni a2 do L'Iplného vyi‘eéeni reklamace.

Uplatnénim néroku z odpovédnosti za vady neni dotéen nérok objednatele na néhradu
fijmy.

Veékeré éinnosti souvisejici s odstranénim reklamované vady éini zhotovitel sém na své
néklady (véetné nékladfl na dopravu) v souéinnosti s objednatelem tak. aby svymi
éinnostmi neohrozil nebo neomezil éinnost objednatele.

SANKCE

V pfipadé prodleni zhotovitele s poskytnutim plném’ dle této smlouvy vzniké objednateli
nérok na smluvni pokutu ve vyéi 0,25 % z celkové ceny plnéni véetné DPH, a to za kaidy
den prodleni, pokud neni v Pfiloze 6. 1 této smlouvy stanoveno jinak.

Poruéi-Ii zhotovitel povinnosti vyplyvajici z této smlouvy ohledné ochrany dérnYCh
informaci dle 6|. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i
250.000,- K6 (dvé sté padesét tisic korun éeskych) za kaidé poruéeni takové povinnosti.

V pfipadé prodleni objednatele s 0hradou oprévnéné a fédné vystavenych a doruéenych
faktur je zhotovitel oprévnén poiadovat po objednateli smluvni Urok z prodleni ve vyéi
0.25% z dluiné ééstky za kaidy den prodleni.

Neni-li stanoveno jinak. zaplaceni jakékoliv sjednané smluvni pokuty nebo slevy z ceny
nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit své zévazky.

Smluvni pokuta je splatné ve IhUté 30 dnfl od dne doruéeni pisemné vyzvy oprévnéné
strany kjeji flhradé povinnou stranou, neni-Ii ve virzvé uvedena lhflta deléi. Slevy z ceny
je zhotovitel povinen zohlednit pfi fakturaci.

MLCENLIVOST A DUvéRNé INFORMACE
Zédné ze stran této smlouvy nezpfistupni tfeti osobé dflvérné informace. okolnosti a
Udaje, které se dozvédély nebo ziskaly v souvislosti s realizaci pi‘edmétu plnéni dle této
smlouvy, ani je neposkytnou jinym osobém bez pfedchoziho vyslovného souhlasu druhé
strany této smlouvy.

Za dflvérnou informaci se rovnéi povaiuje obchodni tajemstvi ve smyslu obéanského
zékoniku.

lnformace poskytnuté zhotovitelem objednateli v souvislosti s realizaci pfedmétu plnéni
dle této smlouvy se povaiuji za dflvérné, pouze pokud na jejich dflvérnost zhotovitel
objednateie pi‘edem pisemné upozornil a objednatel zhotoviteli pisemné potvrdil svflj
zévazek dovérnost téchto informaci zachovévat. Pokud jsou dérné informace
zhotovitele poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovjtch souborfl na
elektronickych nosiéich dat (médiich), je zhotovitel povinen upozornit objednatele na
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dflvérnost takového materiélu téi jejim vyznaéenim alespoh na titulni strénce nebo
pfedni strané média.

Strany této smlouvy pouéi veékeré osoby, které se na jejich strané budou podilet na
plnénl dle této smlouvy. o vyée uvedenych povinnostech mléenlivosti a ochrany
dflvérnych informaci a vhodnym zpfisobem zajisti dodriovéni téchto povinnosti véemi
osobami podilejicimi se na plnéni dle této smlouvy.

Bez ohledu na vyée uvedené ustanoveni se za dL'wérné nepovaiuji informace, které:

a) se staly vefejné znémymi, anii by jejich zveFejnénim doélo k poruéeni zévazkfl
pi‘ijimajici strany této smlouvy nebo prévnich pfedpisa,

b) méla pfijimajici strana této smlouvy prokazatelné legélné k dispozici pfed uzavi‘enim
této smlouvy. pokud takové informace nebyly pfedmétem jiné, dFive mezi stranami
této smlouvy uzavfené smlouvy o ochrané informaci,

c) jsou vysledkem postupu, pi‘i kterém k nim pf‘ijimajici strana této smlouvy dospéje
nezévisle a je to schopna doloiit svymi zéznamy nebo davérnymi informacemi tfeti
strany,

d) po podpisu této smlouvy poskytne pfijimajici strané této smlouvy tfeti osoba, jei
neni omezena v takovém naklédéni s informacemi.

Prévo uiivat, poskytovat a zpi‘istupnit dflvérné informace maji strany této smlouvy pouze
v rozsahu a za podminek nezbytnych pro fédné plnéni prév a povinnosti vyply’rvajicich z
této smlouvy.

Ujednéni této smlouvy upravujici ochranu dflvérnych informaci se nevztahuji na
skuteénosti, které je nutno zvei‘ejnit, poskytnout nebo sdélit dle I'JéinnYCh prévnich
pfedpisu véetné prévnich pfedpisfl EU nebo pravomocného rozhodnuti orgénu vefejné
moci. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvei‘ejnénim celého textu této smlouvy, véetné
véech pi‘iloh. Ukonéeni 06innosti této smlouvy z jakéhokoliv dL'Ivodu se nedotkne
ustanoveni tohoto élénku této smlouvy a fiéinnost véetné ustanoveni o sankcich pfetrvé
bez omezeni i po ukonéeni Déimosti této smlouvy.

e I'JCINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENi
8.1

8.2

8.3

Tuto smlouvu Ize ukonéit nésledujicimi zpflsoby:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran, jejii souééstf bude i vypofédéni vzéjemnych
zévazkfl a pohledévek;

b) pisemny'm odstoupenim jedné smluvni strany doruéenym druhé smluvni strané v
souiadu s touto smlouvou;

Kaidé ze smluvnich stran muie od této smlouvy odstoupit v pi‘ipadech stanovenych
touto smlouvou nebo zékonem. zejména pak dle § 1977 a nésl. a § 2002 a nésl.
obéanského zékoniku, Uéinky odstoupeni od této smlouvy nastévaji dnem doruéeni
oznémeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany jsou oprévnéné odstoupit od této smlouvy i pro nepodstatné poruéeni
této smlouvy dle pfisluénych ustanoveni obéanského zékoniku. V pfipadé
nepodstatného poruéeni smluvni povinnosti, mflie druhé smluvni strana ocl této smlouvy
odstoupit poté, co strana, které se dopustila nepodstatného poruéeni smluvni povinnosti,
svoji povinnost nesplni ani v dodateéné pi‘iméfené Ihflté. kterou ji druhé smluvni strana
poskytla.

9 KOMUNIKACE SMLUVNiCH STRAN, OPRAVNENI’E osoav
9.1 Veékeré komunikace mezi stranami této smlouvy bude probihat prostfednictvim

oprévnénfrch osob nebo jimi povéfenych zéstupcfl.



9.2

9.3

Kromé zékonnych zéstupctl Smluvnich stran daléimi osobami oprévnénymi jednat ve
vécech plnéni poskytovaného dle této Smlouvy, véetné préva podepsat akceptaéni
protokol resp. pfedévaci protokol jsou:

za zhotovitele: vedouci servisu poboéky Trade FIDES a.s.

Ostrava

za objednatele:

V pfipadé, ie dojde ke zméné oprévnénych osob nebo kontaktnich L'Idajfl u nich
uvedenych, jako je e-mail, tel., apod., strana této smlouvy, u nii k této zméné doélo.
doruéi pisemné oznémeni o této zméné druhé strané této smlouvy, a to bez zbyteéného
odkladu.

1o OBECNA USTANOVENi
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7.

Zhotovitel je pfi poskytovéni plnéni dle této smlouvy povinen postupovat s odbornou
pééi, podle nejlepéich znalosti a schopnosti. sledovat a chrénit oprévnéné zéjmy
objednatele

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na véechny okolnosti. které by mohly vést
pfi poskytovéni plnéni dle této smlouvy k omezeni Cinnosti nebo ohroieni chodu
objednatele. zejména pak ve vztahu k jim pouiivanym produktflm, zafizeni,
programovému vybaveni a prostfedi.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na potenciélni rizika vzniku ékod a véas a
fédné dle svych moinosti provést takové opatfeni, které riziko vzniku ékod zcela vylouéi
nebo (pokud je nelze zcela vylouéit) v maximélni moiné mife sniii. Jde-Ii o zamezeni
vzniku ékod nezapfiéinénych zhotovitelem, mé zhotovitel prévo na 0hradu nezbytnych a
Obelné vynaloieny’ch nékladd odsouhlasenych pfedem objednateiem.

Zhotovitel je povinen upozorfiovat objednatele véas na véechny hrozici vady éi vypadky
pfedmétu svého plnéni poskytovaného dle této smlouvy, jakoi i poskytovat objednateli
veékeré informace, které jsou pro plnéni této smlouvy nezbytné a neprodlené oznémit
pisemnou formou objednateli pfekéiky, které mu bréni v plnéni pfedmétu této smlouvy
éi ve vykonu daléich éinnosti souvisejicich s plnénim pfedmétu této smlouvy.

Objednatel i zhotovitel sdéli 6i poskytnou bez zbyteéného odkiadu druhé strané této
smlouvy veékeré nezbytné pi‘istupy k vécnYm i technickym informacim, kterych je
nezbytné zapotfebi k provedeni fédného plnéni této smlouvy ze strany zhotovitele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni dle této smlouvy mit v platnosti veékeré
oprévnéni. licence a certifikéty ke véem éinnostem dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ie pokud tato smlouva ke své L'Iéinnosti vyiaduje uvei‘ejnéni
v registru smluv podle zékona é. 340/2015 Sb.. 0 registru smluv. v platném znéni, zajisti
objednatel uvei‘ejnéni smlouvy v registru smluv nejpozdéji do 20 kalendéfnich dnu ode
dne uzavi‘eni smlouvy. a to véetné véech pfipadn9ch dohod. kterymi se tato smlouva
doplfiuje. méni, nahrazuje nebo ruéi. Uvei‘ejnénim smlouvy dle tohoto élénku se rozumi
vloieni elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevi‘eném a strojové
éite1némformétu a metadat podle § 5 odst. 5 zékona o registru smluv do registru smluv.
Pfed zaslénim provede objednatel anonymizaci této smlouvy (véetné jejich pfiloh) v
souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovénim osobnich L'Idajfl a o volném pohybu téchto fldajfl a o
zruéeni smérnice 95/46/ES (obecné nai‘izeni o ochrané osobnich fldajfl). Anonymizaci
vidy podléhaji dflvérné informace, za které se povaiuji veékeré informace, které jsou
jako takové oznaéeny, nebo jsou takového charakteru, 2e jejich vyzrazeni éi zvei‘ejnéni



muie pi‘ivodit kterékoliv smluvni strané ajmu. Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteii
potvrzeni sprévce registru smluv o uvei‘ejnéni smlouvy bez zbyteéného odkladu po jeho
obeeni.

11 zAvERECNA USTANOVENi

1 1 .1 Tato smlouva nabyvé L'Jéinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zékona é. 340/2015
8b., 0 zvléétnich podminkéch 06innosti nékterfrch smluv, uvei‘ejfiovéni téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv). ve znéni pozdéjéich pi‘edpiso.

11.2 Tato smlouva nesmi byt postoupena bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany.

11.3 Smluvni strany nemaji zéjem, aby nad rémec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla
jakékoliv préva a povinnosti dovozovény z dosavadni éi budouci praxe zavedené mezi
stranami této smlouvy 6i zvyklostl zachovévanych obecné éi v odvétvi t9kajicim se
pi‘edmétu plnéni dle této smlouvy, ledaie je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si
smluvnl strany potvrzuji, 2e si nejsou védomy iédnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvykiosti nebo praxe.

11.4 Smluvni strany na sebe pfebiraji podle § 1765 obéanského zékoniku riziko zmény
okolnosti.

1 1.5 Ukaie-Ii se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdénliwm (nicotnym), posoudi se vliv této
vady na ostatni ustanoveni této smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zékonlku.

11.6 Véechny spory vyplyvajici z prévniho vztahu zaloieného touto smiouvou a v souvislosti
s nim, budou i‘eéeny podle Cléinnych obecné zévaznych prévnich pfedpisfl Ceské
republiky a soudy Ceské republiky.

11.7 Tato smlouva maie byt ménéna pouze formou éislovanych pisemnych dodatkfl.

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (tfech) stejnopisech s platnosti originélu. z nichi jednu
obdrii Objednatel a dvé zhotovitel.

11.9 Nedilnou souéésti této smlouvy jsou nésledujici pFilohy:

a) Pi‘iloha 6. 1 — Zéruéni a servisni podminky
b) Pfiloha 6. 2 - Technické specifikace
c) Pfiloha 6. 3 - Cenové kalkulace
d) Pi‘iloha 6. 4 — Plné mocr

FWD/W: rh/(mu,

za zhotovitele

Mgr. Stanislav abovsky

feditel' oblastni feditel



Priloha E. 1 Zéruéni a servisni podminky

A. Jednotné kontaktni misto a sluiba Helpdesk
1. Zhotovitel zajisti pro potfeby objednatele poskytovéni sluieb servisni podpory v rémci

zéruky.
Pro (16e komunikace budou zi‘izena kontaktni mista, které budou mit primérné
podobu webové aplikace Helpdesk zfizené a provozované zhotovitelem.
Sluzba Helpdesk bude slouiit jak pro zaznamenévéni pfipadnych zévad a problémfl,
tak dotazfl zodpovédny’rch osob jmenovanYch zékaznikem.
Provoz Helpdesku je zdarma, dostupnost slqy je v reiimu 24/7.
Provoz kontaktniho mista je zdarma, dostupnost siuiby je v reiimu 1015 (v pracovni
dny v rozmezi 7:30 - 17:30).
Zhotovitel zfidi urcenym pracovnikflm objednatele vzdélenv pfistup k jednotnému
kontaktnimu mistu.
Jednotné kontaktni misto a Helpdesk budou poskytovat zejména nésledujici funkce:

a) pi‘ijem a i‘izeni Zivotniho cyklu v§ech incidentu, probiémfl a poiadavkfl,
b) prvotni analyza incidentu), problémL'I a poiadavko a jejich pfidélovéni k reéeni,
c) feéeni incidentt'J, problému a poiadavkfl,
d) monitoring a reportovéni staVL'i incidentfl. problem] a poiadavkfl a plnéni

parametrfl SLA (Service Level Agreement).
e) dokumentace incidentu). problémfl. pfiéin vzniku a jejich Feéeni.

Sluiby jednotného kontaktniho mista sluieb a Helpdesku budou poskytovény na cely
pFedmét plnéni této smlouvy.
Kontakt na Helpdesk https:l/helpdesk.fides.cz. servis@fides.cz, tel.:

B. SLA - Dohoda o poiadované L'Irovni sluieb

1. Definice gouiitz’ch 201ml}
SLA (Service Level Agreement) - dohoda o poiadované flrovni sluieb.

8)

b)

d)

Servisni podpora (Service Support) - servisni a technické éinnost reaiizované
Zhotovitelem ,,na misté" i vzdélenym pi‘ipojenim. véetné diagnostiky a sluieb vedoucich
k odstranéni incidentu dle niie uvedené kategorizace, provédéné na zékladé
servisniho zéznamu.
Servisni zéznam (Service Ticket) - nahlééeni udélosti typu incident. problém nebo
poiadavek sjednanym zpflsobem. V pracovni dny v dobé od 07:30 - 17:30 hod. musi
by! jednou z moinosti pro nahlééeni udélosti prosti‘ednictvim sluiby Helpdesk
provozované Zhotoviteiem, mimo tuto dobu budou udélosti nahlaéovény
prostfednictvim jednotného kontaktniho mista, které bude mit primérné podobu
webové sluiby zfizené a provozované Zhotovitelem v reiimu 24/7. Servisni zéznam
mflie byt registrovén pouze prostrednictvim k tomu stanovenych kontaktfl a postupL‘i
sjednanych ve smlouvé o poskytovéni servisnich siuieb.
Servisni zéznam musi byt oprévnénym zéstupcem Objednatele klasifikovén z hlediska
zévainosti. 0 feéeni, odmitnuti, uzavfeni oi jinych zménéch stavu a zévainosti
servisniho zéznamu bude vidy informovén oprévnény zéstupce. kdy jednotlivé stédia,
zejména pak odmitnuti a uzavfeni servisniho zéznamu, musi byt oprévnénym
zéstupcem Objednatele odsouhlasena.
Zévainost (Severita) - klasifikace naléhavosti incidentu, probiému nebo poiadavku.
které je odvozena od L'Jrovné nefunkénosti nebo nedostupnosti systému SCO,



e) Za diléi vyfeéeni servisniho zéznamu pro incidenty nebo problémy se povaiuje i takové
opatfeni, které zpflsobi zménu jeho zévainosti na niiéi. Servisni zéznam takto diloim
zpi'isobem vyfeéeného incidentu nebo problému mé dobu vzniku shodnou se vznikem
pL'wodniho servisniho zéznamu a SLA (Response Time a Fix Time) se vztahuje na jeho
aktuélni zévainost.

f) Provozni doba sluiby Helpdesk je 10/5, tedy kaidy pracovni den v dobé od 07:30 do
17:30 hod.

g) Pracovni den (Working Day) - jakykoliv den v roce mimo soboty, nedéle a stétem
uznaného svétku.

h) Doba odezvy (Response Time) - doba od nahlééeni do zahéjeni feéeni incidentu,
problému nebo poiadavku nahlééeného formou servisniho zéznamu.

i) Doba feéeni (Fix Time) - doba od nahlééeni do vyi‘eéeni incidentu. problému nebo
poiadavku nahlééeného formou servisniho zéznamu.

j) Béiny provoz — SCO PCR je plné dostupny ve véech svych funkcich.
k) Poiadavek (Request) - iédost uiivatele o informace, konzultaéni podporu, spolupréci

s nefunkénosti systému zpusobenym tfeti stranou apod. prosti‘ednictvim sluirby
Helpdesk. Udélosti kategorie poiadavekjsou reprezentovény servisnim zéznamem se
stanovenim zévainosti (severity) POZADAVEK (kategorie D).

I) Incident — jakékoliv udélost, které naruéuje. nebo by mohla naruéit funkénost
dodévaného plnéni. Tyto udélosti jsou reprezentovény servisnim zéznamem se
stanovenou zévainosti. Za incident se nepovaiuje porucha zpflsobené vyé§i moci. tj.
iivelnou pohromou, véleénym konfliktem nebo teroristickym Utokem anebo jinymi
podobnymi udélostmi, jei nastaly nezévisle na vflli Zhotovitele a bréni mu ve splnéni
jeho povinnosti, jestliie nelze rozumné pi‘edpoklédat, ie by zhotovitel tuto pfekéiku
nebo jeji nésledky odvrétil nebo pfekonal a déle, ie by v dobé vzniku zévazku tuto
pfekéiku pi‘edvidal. Za vyééi moc se pro potfeby plnéni této rémcové smlouvy
nepovaiuje fider blesku.

2. Kategorizace servisnich zéznamd
Zévainost incidentu pro objektové zafizeni chrénénych objektu mflie nabyvat téchto stupnfl
(v pof'adi od nejvyééi k nejniiéi zévainosti):

a) HAVARIE (kategorie A) - Pi‘ipojeni stfeieného objektu k $00 FOR neni funkéni v
takovém rozsahu, ie to mé za nésledek znemoinéni
komunikace mezi SCO PCR a sti‘eienym objektem a jeho
monitoring.

b) CHYBA (kategorie B) - Pfipojeni stfeieného objektu k SCO PCR neni funkéni v
takovém rozsahu, ie to mé za nésledekjakékoliv omezeni
komunikace mezi SCO PCR a stfeienym objektem.
Monitoring objektu a jeho stfeieni je funkéni alespon po
jedné pfenosové siti.

c) NEDOSTATEK (kategorie C) - ostatni drobné incidenty, které nespadaji do kategorie A
nebo B.

Wpadek komunikaéniho kanélu poskytovaného ti‘eti stranou (internet zajiétény objednatelem
nebo mobilni pfipojeni zajiéténé operétorem se nezapoéitévé mezi incidenty. Pi‘ipadné
nefunkénost komunikace 02 p0 obnoveni této sluiby jii ovéem incidentem je.



3. Paramefl SLA gro zéruéni sluibz na obiektové zafizem’ chrénémich objeku't:

Zévainost Doba odezvy Doba i‘eéeni
HAVARIE (A) Do 9:00 hod. nésledujiciho Do konce nésledujiciho pracovniho dne

pracovniho dne
CHYBA (B) Do 9:00 hod. nésledujiciho Do konce 3. pracovniho dne

pracovniho dne
NEDOSTATEK Do konce nésledujiciho Pfidéleni pracovnika na feéeni do 1
(C) pracovniho dne pracovniho dne, névrh postupu feéeni

do 2 pracovnich dnL'J, realizace feéeni do
20-ti pracovnich dnU, nebo dle dohody.

4. Parametg SLA |gm Servisni |qodgoru Silver

Dostupnost servisni podpory Silver a parametry SLA

Servisni podpora bude poskytovéna v reiimu 365x24l7, tedy nepi‘etriité sedm dni v tydnu po
dobu 24 hodin. Pro incidenty a poiadavky nahlééené formou servisniho zéznamu plati
nésledujl'ci parametry SLA podle stupné zévainosti. Doby odezvy a feéeni se poéitaji od
nahlééeni, registrace a autorizace pi‘isluéného incidentu, problému nebo poiadavku
prostfednictvim jednotného kontaktniho mista podpory.

Poiadavky na servisni podporu typu SILVER

Zévainost Doba odezvy Doba Feéeni
HAVARIE (A) Do 1 had. Do 24 hod.
CHYBA (B) Do 4 had. Do konce nésledujiciho pracovniho dne
POZADAVEK (D) Do konce nésledujiciho Pi‘idéleni pracovnika na feéeni do 1

pracovniho dne pracovniho dne, névrh postupu i‘eéeni
do 2 pracovnich dnu. realizace feéeni do
20-ti pracovnich dnfl. nebo dle dohody.

Sankce

Pfi tfetim a kaidém daléim incidentu kategorie A u objektového zafizeni za poslednich 365
kalendéfnich dnfl, vzniké objednateli prévo na smluvni pokutu VL'Iéi zhotoviteli ve vyéi 5.000,-
K6.

Pfi §estém a kaidém dal§im incidentu kategorie B u objektového zai‘izeni za poslednich 365
kalendéi‘nich dnCI, vzniké objednateli prévo na smluvni pokutu vfléi zhotoviteli ve vyéi 2.000,-
Ké.

Pfi nedoeeni doby feéeni u incidentu kategorie A vzniké objednateli prévo na smluvni pokutu
vUéi zhotoviteli ve vyéi 5.000.- K6 za kaidych zapoéath 24 hodin pfekroéeni povolené doby
feéeni.

Pfi nedodrieni doby i‘eéeni u incidentu kategorie B vzniké objednateli prévo na smluvni pokutu
vfléi zhotoviteli ve v9§i 2.000,- Ké za kaidych zapoéatych 24 hodin pfekroéeni povolené doby
i‘eéeni.

Pfi nedodrieni doby feéeni u incidentu kategorie C vzniké objednateli prévo na smluvni pokutu
vfléi zhotoviteli ve vyéi 1.000.- K6 za kaidych zapoéatjtch 24 hodin pFekrooeni povolené doby
feéeni.



Pfiloha 6. 2

Tato technické specifikace upfeshuje predmét plnéni smlouvy, jimi je dodévka a montéi
objektového zai‘izeni (déle jen ,,OZ") v objektu objednatele uréeného pro pi‘enos poplachovych
signélfi na dohledové a poplachové prijimaci centrum (déle jen ”DPPC“) jednotného systému

SCO PCR" pro zadavatele mimo rezort Policie CR

centralizované ochrany Policie Ceské republiky.

Obecné poiadavky na montéi OZ

1. éésteéné montéi obsahuje:

a)
b)
C)
d)
6)

vlastni (i mechanické) montéi OZ
montéi antény (voetné anténniho svodu)
zprovoznéni a nastaveni zai‘izeni
otestovéni korektniho pi‘ipojeni na SCO
vychozi revize 230V

2. uplné montéi obsahuje:

8)
b)
C)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
i)
k)

zpracovéni projektu instalace OZ a propojeni s PZTS a LAN
vlastni (i mechanické) montéi OZ
montéi antény (véetné anténniho svodu)
zprovoznéni a nastaveni zaFizeni
realizace propojeni s PZTS
realizace pfivodu a propojeni LAN (véetné konektorfl RJ 45 pro kabel LAN)
otestovéni korektniho pi‘ipojeni na SCO
zékladni zaékoleni obsluhy
zaloieni nového objektu na serveru SCO
otestovéni sprévného pi‘enosu kodfl udélosti na DPPC policie
vychozi revize 230V

Vizualizace éidel PZTS na DPPC

1. Pi‘i pi‘ipojovéni sti‘eieného objektu se od zhotovitele, ktery bude v objektu instalovat 02
a realizovat pfipojeni jeho PZTS na SCO policie, bude poiadovat zpracovéni podklada
pro vizualizaci aktuélnich stavu éidel PZTS na DPPC na zékladé pfedloieni
dokumentace k PZTS, instalovanému v pfipojovaném objektu.

2. Cena za zpracovéni vizualizace se stanovi dle nésledujiciho vzorce pro vypoéet celkové
vysledné ceny za jeden chrénény objekt:

Celkové cena = k1 + k2*P + k3*D, kde:

k1—

k2—

k3—

cena souvisejici s implementaci vizualizace éidel do 800 a daléi néklady vézané
na chrénény objekt
cena souvisejici se zpracovénim podkladfl pro vytvofeni vizuaiizace éidel jednoho
podlaii objektu a daléi néklady vézané k poétu podlaii chrénéného objektu
cena souvisejici s implementaci jednoho aktivnl'ho prvku PZTS, ktery generuje
udélosti posilané do 800 a daléi néklady vézané k poétu éidel (prvkfl) PZTS
celkovy poéet podlaii v chrénéném objektu (v pf‘ipadé, 2e sti‘eieny objekt sestévé
z vice samostatn9ch budov. tak se poéet podlaii jednotlivy’rch budov sorta)
poéet aktivnich prvka PZTS

Technické specifikace k rémcové dohodé ,,Modernizace systému



3. Souéésti ceny za zpracova’ni vizualizace éidel PZTS na DPPC je i jeji integrace do DPPC
Policie. resp. do serveru $00. a vlastni pfipojeni chrénéného objektu. Zédné daléi
popiatky za zprovoznéni dohledu nad chrénénYm objektem nebudou ze strany policie
poiadovény.

Popis poloiek pouiitelnych pfi canové kalkulaci za pfedmét plnéni - viz piiloha 6. 3

Oznaéeni Popis

021 Dodavka objektového zaflzenl typu PZR-1 (veetné radiomodemu) - zajist’uje
pi‘ipojenl vystupu z PZTS strezeného objektu na SCO dvéma nezavislymi
pfenosovymi trasami - rédio + LAN, bez akumulétoru 12Vl18Ah

025 Dodavka objektového zaflzenl typu PZL 10-0 - zajist’uje pfipojeni vitstupu z PZTS
steeneho objektu na SCO dvéma nezavislymi pi'enosovymi trasami - LAN + slt'
GSM (GPRS data + SMS), VCetné modulu vstupnlch smyéek, na kleré Ize pfipojit v
pi‘lpadé potfeby dalsl poplachové Cidla PZTS. bez akumuiatoru 12V!7.5Ah

026 Dodévka objektového zai‘izenl typu PZL 10-0 - zajiét'uje pripojenl vystupu z PZTS
stfezeného objektu na SCO dvéma nezavisIai pi‘enosovymi trasami - LAN + slt'
GSM (GPRS data + SMS). bez modulu vstupnlch smyéek, bez akumulétoru

_ 12V/7,5Ah
M022 Montéz aplné OZ PZR-1 - obsahuje:

ozpracovani projektu instalace OZ 3 propojenl s PZTS a LAN steeného objektu,
- vlastnl (i mechanické) montéz OZ,
. montai antény (vcetné anténnlho svodu),
ozprovoznénl a nastaveni zaflzenl,
. realizace propojeni s PZTS,
- realizace pflvodu a propojeni do LAN,
- otestovanl korektnlho pfipojenl na SCO,
. zakladni zaskolenl obsluhy.
- zalozeni nového objektu na serveru SCO.
' otestovanl spravného pi‘enosu kOd udélosti z PZTS na DPPC.
- vychozi revize 230V.

M024 Montaz flplné OZ PZL 10-0 bez modulu vstupnl’ch smyCek - obsahuje:
. zpracovénl projektu instalace OZ a propojeni s PZTS a LAN sti‘eZeného objektu.
~ vlastnl (i mechanické) montaz OZ,
- montaz antény (véetné anténniho svodu),
. zprovoznénl a nastavenl zaflzeni,
- realizace propojeni s PZTS.
- realizace pi‘Ivodu a propojeni do LAN,
- otestovéni korektniho pi'ipojenl na SCO.
- zékladnl zaékoleni obsluhy,
-zaloZenl nového objektu na serveru SCO,
- otestovénl sprévného pfenosu kOdfl udalostl z PZTS na DPPC,
- vychozl revize 230V.

M025 Montéz L'Iplné OZ PZL 10-0 3 modulem vstupnlch smybek - obsahuje:
ozpracovénl projektu instalace OZ a propojeni s PZTS a LAN stfeieného objektu,
- vlastnl (i mechanicka) montéz OZ,
. montéz antény (véetné anténniho svodu).
- zprovoznéni a nastavenl zai‘izenl,
- realizace propojeni s PZTS.
- konfigurace modulu vstupnich smyéek a jeho pi‘ipojenl do PZTS
. realizace pflvodu a propojeni do LAN.
. otestovénl korektnlho pi‘ipojenl na SCO,
- zékladnl zaékolenl obsluhy,
. zaloZenl nového objektu na serveru SCO.
- otestovéni sprévného pi‘enosu kOdfl udalostl z PZTS na DPPC,
- vychozi revize 230V.



M026 Prace technika v terénu souvisejicl s montéZI OZ (nad ramec pozadavkfl technické
specifikace) - élovékohodina

PR1 Provedenl teplotniho cyklovanl (alespoh 3 teplotnl cykly) osazeny'rch desek ploénych
spojfl pi'i vyrobé PZR-1 v rozmezi -20°C at +110°C, funkcnl zétéZové zkouéky dle
poZadavku zadavatele v teplotnlm rozmezi -15°C a2 +50°C a provedeni klimatickych
ZétéZOVYCh testfl. véetné dodénl protokolu o testovanl.

PR2 AKU 12VI18Ah (gelovy bezflebovy akumulator, vyrobcem garantované Zivotnost
> 5 let)

PR3 AKU 12VI7.5Ah (gelovy bezCIebovy akumulétor. vyrobcem garantovana 2ivotnost
> 5 let)

PR4 AKU 12W40Ah (gelovy bezfldribovy akumulétor, vyrobcem garantované 2ivotnost
> 5 let)

PR7 Koaxialnl prepét'ova ochrana integrovatelné do 02, typu D1, 02 dle CSN EN 61643—
21 s parametry - maximalnl vloZny utlum < 0.2 dB 3 SWR < 1.3 se zemnlclm bodem
pro jejl uzemnéni. pokud bude pi‘i instalaci OZ jeji pouziti vyiadovano, osazené
konektorem typu ,,N"

PR8 LAN kabel cat 5e - 1 brain)? metr délky
PR9 Koaxiaini kabel pro montéz OZ — 1 metr — venkovnl' koaxiélni kabel odolny proti UV

zarenl a urbeny pro teplotnl rozsah minimélné - 40°C 31 + 60°C typu BELDEN H
1000 PE nebo kabel obdobnych kvalitativnlch parametru. pri zachovénl stejnych
technickych parametrfl (odolnost proti UV. teplotnl rozsah, vf atlum kabelu na 400
MHz).

SLA1 Servisni podpora Silver pro 02 na 1 rok



Pfiloha ('3. 3 Cenové kalkulace

Zadavatol: Muzeum Boskyd Fridak-Mistak. Hlubokl 66. 738 D1 Frwak-Mlstok
Objekt: Frydockv ztmak, Zimacké mim. 1264, 738 01 Fridek-Misiek

Omit. Auwr dila

Aubr dill

OBJEK‘I’OWCH nRIzsui 1mm dill

monlate - cone za 1m vy'Sky mnnléie sunny rad zefll

Typlllodoll
Llcanca

> ' ' LC-XD1217AP

Autor dlla

pfapfl‘ofl octane

kabol pro manta OZ -1 men 2.7!? 3 CF PE

dasmémub antény - zisk 3 am OV4D1.1

PODPORA DLE SLA Auto! dlla “can"

50

1

Con: box

1 33).“)

1 8453)

44,40

2 601.00

Gena bu
DPH

1 390.00

1 846.W

21 2 220.“) 2 $20

21 2 601.1!) 3 147.21

Cnlum be:DPH DPH



Pfiloha 5. 4 - Plné moc

HDES

PLNA MOC

Trade FIDES, 3.5., se sidlem Domych 57, Brno, PSC 617 00, IC: 619 74 731, zapsané
v obchodnim rejstflku vedeném Krajsky’m soudem v 31116, oddil B, vIoika 2988, mtoupena
Ing. Pavlem Fialou, pi‘edsedou pi‘edstavenstva, timto:

ZMOCfiUJE

k tomu, aby 23 obchodni Spoleénost Trade FIDES, a.s.:

sjednéval a podepisoval se ti‘etimi stranami obchodnj smlouvy, jako jsou napi‘. smlouvy o
dilo, smlouvy o poskytovéni zéruéniho a pozérubnflxo servisu a jiné, a to do vyge plnéni
uréeného v téchto smlouvéch maximélné 10.000.000,- K6 8 déle, aby shora omaéenou
obchodni spoleénost zastupoval pfi pi‘ipadnych reklamaénich Hzenich.

Zmocnénec je déle oprévnén za zmocnitele vystavovat a podepisovat faktury vztahujici se kc
smlouvém, které za zmocnjtcle sjednal a podepsal, a to v§e i tehdy, kdy je podle prévnich
pfedpisfi zapotfebi zvlé§tni plné moci.

Tato plnfi moc je vystavena na dobu uréitou, od 1. l. 2020 do 31. 12. 2020.

Zmocnitel prohlafiuje, 2e jeho zfijmy jako obchodni spoleénosti nejsou vrozporu se zéjmy
mocnénce.

V Bmé dne 31.12.2019

Trade FIDéS, a.s.
Ing. Pavel Fiala

Plnou moc v plném rozsahu pl‘ijimfim a prohlasuji, ie mé zéjmy nejsou v rozporu se zéjmy
zmocnitele:






