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Dílčí smlouva číslo 5 

k Rámcové dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního 
Informačního Systému (ICIS) OZP 

ev. č. 2020/OZP/300/0 

 

Smluvní strany 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

zastoupena: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

IČO: 47114321 

DIČ: CZ47114321 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 

dále jen jako „Objednatel“ 

 

a 

 

 

  DENEVY s.r.o  

se sídlem  Ocelářská 35/1354, 109 00 Praha 9 - Libeň 

zastoupena:   Ing. Andrejem Hybenem, jednatelem společnosti 

IČO:                                     02995107   

DIČ:                                                   CZ02995107 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 226341  

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

v návaznosti na Rámcovou dohodu na zajištění testování Integrovaného Centrálního 

Informačního Systému (ICIS) OZP ze dne 21.5.2018, ev. č. Objednatele 2018/OZP/74/0 (dále 

jen „Rámcová dohoda“)  

 

uzavírají tuto Dílčí smlouvu (dále jen „Dílčí smlouva“): 

 

I. Předmět Dílčí smlouvy 

1. Předmětem této Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele realizovat Dodatečné testování ICIS 

OZP, které bude spočívat v realizaci, resp. v pokračování, II. fáze Exekuce testování, 

konkrétně TREQ-08, exekuce ICIS testů, přičemž v rámci uvedené fáze bude po Zhotoviteli 

požadováno následující: 

Realizace fáze exekuce všech připravených testovacích scénářů se záznamem o výsledku 

testování.  
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 V průběhu realizace fáze exekuce testů je nutno uvažovat také úpravu připravených 

scénářů dle změn zaznamenaných během opravy defektů či zapracovaných 

změnových požadavků. 

2. Dále je předmětem této Dílčí smlouvy povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli 

za poskytnutí služeb dle této Dílčí smlouvy níže sjednanou odměnu.  

 

II. Doba plnění  

1. Plnění Dodatečného testování ICIS OZP bude dle předpokladu Objednatele zahájeno dne 

1. 9. 2020. Smluvní strany této Dílčí smlouvy ovšem souhlasí s tím, že pokud nedojde 

k uzavření této Dílčí smlouvy alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným datem zahájení 

plnění (tj. 5 pracovních dnů před 1. 9. 2020), bude termín zahájení plnění přiměřeně 

posunut (o počet pracovních dnů, o které bude Dílčí smlouva uzavřena později oproti 

předpokladu), a to v návaznosti na okamžik uzavření Dílčí smlouvy.  

 

III. Cena plnění 

1. Cena plnění bude hrazena dle skutečně poskytnutých a řádně vykázaných služeb, 

přičemž se bude vycházet z jednotkové ceny za jednu člověkohodinu práce, která bude 

Zhotovitelem uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této Dílčí smlouvy. 

Vykazování činností Dodatečného testování ICIS OZP bude prováděno prostřednictvím 

Výkazu práce, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Dílčí smlouvy. 

2. Objednatel není oprávněn objednat služby Zhotovitele, pokud by byla překročena celková 

nabídková cena dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy. Jednotkové ceny i celková nabídková 

cena, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy, jsou maximální, nejvýše 

přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému plnění 

dle této Dílčí smlouvy.  

3. Fakturace, splatnost a další platební podmínky se řídí Rámcovou dohodou.  

 

IV. Podmínky plnění 

1. Jako závazný vzor výkazu práce bude pro účely plnění této Dílčí smlouvy namísto vzoru 

výkazu práce, který je připojen k Rámcové dohodě, používán vzor výkazu práce, který je 

Přílohou č. 2 této Dílčí smlouvy.  

2. Veškeré podmínky plnění neuvedené v této Dílčí smlouvě (např. práva z odpovědnosti 

za vady, záruky, sankčních ujednání, ochrana osobních údajů a informací a další), se řídí 

Rámcovou dohodou.  

3. V případě rozporu mezi Rámcovou dohodou a touto Dílčí smlouvou má přednost Dílčí 

smlouva. 

 

V. Oprávněné osoby 

1. Výhradně pro účely této Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných 

osobách: 



 

Objednatel:   Zhotovitel:  Strana 3 (celkem 4) 

 

a) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech: 

Za Objednatele: xxx 

Za Zhotovitele:  xxx 

b) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech týkajících se věcného 

plnění: 

Za Objednatele: xxx 

Za Zhotovitele:             xxx  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí v okamžiku, kdy Objednatel uhradí 

za plnění této Dílčí smlouvy Zhotoviteli v součtu částku odpovídající celkové nabídkové 

ceně dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy, nejpozději však tato Dílčí smlouva končí jeden rok 

od nabytí její účinosti. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí 

Rámcovou dohodou.  

2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, 

z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.  

3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout 

při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být 

uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:   

Příloha č. 1 - Cenová tabulka  

Příloha č. 2 – Vzor výkazu práce 

 

 

 

V ........................ dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 

 

 

 

.......................................................... 

 

 .......................................................... 

Ing. Radovan Kouřil 

generální ředitel 

Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 Ing. Andrej Hyben 

jednatel 

DENEVY s.r.o. 
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Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Cenová tabulka 

 

1. Položka 2. Název položky 3. Jednotka 
položky 

4. Cena za 
jednotku                             

(v Kč bez DPH) 

5. Počet 
jednotek * 

6. Celková nabídková 
cena za položku (v Kč bez 

DPH) 

A. Vedoucí testovacího 
týmu 

1 člověkohodina 
(ČKH) 

770,00 Kč 600 462 000,0 Kč 

C. Tester  1 člověkohodina 
(ČKH) 

560,00 Kč 3000 1 680 000,0 Kč 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 2 142 000,0 Kč 

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH (21%) 2 591 820,0 Kč 

Poznámka: 
 

* Uvedený počet hodin (jednotek) slouží pouze k výpočtu maximální nepřekročitelné ceny za Dodatečné 
testování ICIS OZP a také pro výběr nejvýhodnější nabídky. Objednatel není povinnen tyto hodiny 
vyčerpat. Jejich objednávání a fakturace se řídí Dílčí smlouvou případně Rámcovou dohodou. 

 

 


