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Věc: Objednávka na zajištěni nezbytného servisu a podpory pro komponentu OS KŠ

ížečka MKS (IVISEC) vě. vazby na jednotnou grafickou 

nadstavba MKS na období od 7. 10. 2020 do 6. 4. 2021

OB 1/1AP/31/04/00159/2020
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OBJEDNATEL: 

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1

Odbor informatických aplikaci

Ing. Milanem Krchem

00064581

CZ00064581

27-5157998/6000

Ing. Libor Čech

se sídlem:

pracoviště:

zastoupené:

IČO:

DIČ:

bankovní účet: 

kontaktní osoba:

DODAVATEL:

Z.L.D. s.r.o.

Vánkova 7%/6 181 00 Praha 8 - Čimice

Ing. Vladimír Dudycha

25631365

CZ25631365

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č 134/2016 Sb.ř o zadávání veřejných zakázek, v platném 

zněm, u Vás objednáváme no zajištění nezbytného servisu a podpory pro komponentu OS KŠ 

HMP -Kamerová prohlížečka MKS (TVISEC) vč. vazby na Jednotnou grafickou 

nadstavbu MKS od 7. 10. 2020 do 6. 4. 2021. V souladu s občanským zákoníkem se
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akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a 

Dodavateli tak vzniká povinnost realizoval předmět plnění 

v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele 

a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Dodavatelem.

1. Předmět plněni:

Podklady k objednávce na zajištění nezbytného servisu a podpory pro komponentu OS KS HMP 

-Kamerová prohlížečka MKS (IVISEC) vč. vazby na Jednotnou grafickou nadstavbu MKS

Předmět plnění:
Předmětem plnění je poskytováni nezbytných služeb pro Programové vybavení a technologie OS 

KŠ HMP (dále jen OS KŠ):

1. Úprava reakčních dob v rámci zánik na programové vybavení a technologie
2. Základní podpora programového vybavení a technologií

Popis a podmínky poskytováni služeb jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

Služby budou poskytovány pro následující 

výchozím stavu:

1. MKS - Kamerová prohlížečka MKS pro živý obraz karner
2. Klient pro sdílené zobrazování informaci
3. Integrace na subsystémy:

a. Integrovaný klient operačního střediska (1KOS)
i. Řízení událostí

ii. Geografický informační systém (GIS)
b. Kamerové servery MKS

ové vybavení a technologie uvedené veoi ii

Poskytované služby se poskytuji jen a pouze k vyjmenovanému programovému vybavení a 

technologiím.

Součástí poskytovaných služeb je i součinnost poskytovatelům služeb pro další části 
Programového vybavení a technologie OS KŠ.

Pro zajištění poskytování nezbytných služeb pro Kamerovou prohlížečku MKS (IVISEC) vč. 

vazby na Jednotnou grafickou nadstavbu MKS byla zaslána nabídka od společnosti ZX.D. s.r.o., 

ve výši 399.000,- Kč bez DPH za podporu v délce trvání šest měsíců (nabídka v příloze).

Popis vybavení:

- p-^on

Určení systémuSystém

Kamerová prohlížečka 

kamer MKS pro živý obraz 

kamer

Slouží pro práci s živým obrazem kamer MKS a zajišťuje přístup k 

živému obrazu kamer, ovládáni kamer v okně videa - podle priorit 

MKS, zamykání kamer včetně režimu super uživatele. Kamerová 

prohlížečka je integrována s IKOS a GIS.
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Klient pro sdílené Slouží pro sdílené zobrazování informací na velkoplošných
zobrazovacích zařízeních OSKŠ.zobrazování informací

Rozsah poskytovaných služeb:

RežimSubsystém Funkcionality

Kamerová prohlížečka kamer MKS 24x7Integrovaný

peračního

klient

střediska (1KOS)

Slouží pro sdQenč zobrazování informací na 

velkoplošných zobrazovacích zařízeních OSKŠ.

10x5Klient pro sdílené 

zobrazování informací

Podmínky poskytování služeb:

Služby budou poskytovány v níže uvedených lhůtách dle závažnosti poruchy. Funkčnost 
systému je
podmíněna funkčností a síťovou dostupností serverů ECC®s.

Druhy poruch:

A. Porucha kategorie A - Urgentní - za Urgentní poruchu se považuje stav celkové 
nefunkčnosti systému nebo nemožnost využívat klíčové funkcionality řešeni.

B. Porucha kategorie B - Bčžná - za Běžnou poruchu se považuje stav, který neodpovídá 
dokumentaci, ale neohrožuje klíčové funkcionality řešeni.

Lhůtv:
Pracovní dny: pondělí - pátek, vyjma státních svátků, v době od 7:00 do 17:00 hod. 

V následující tabulce je uveden seznam poruch a lhůly pro zahájení a odstranění poruch:

Lhůta na odstranění poruchyZahájeni odstraňování poruchy 

(reakěni doba)

RežimPorucha

2 hodiny v pracovních dnech 

4 hodiny mimo pracovní dny

36 hodin v pracovních dnech

48 hodin mimo pracovní dny
24x7A

2 pracovní dny4 hodiny v pracovních dnech10x5
5 pracovních dnůNásledující pracovní den24x7B
5 pracovních dnůNásledující pracovní den10x5

Místa plnění:

Datové centrum č. 5 (DC5), Archiv hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 
Operační středisko krizového štábu (OSKŠ), Praha 1, Mariánské náměstí 2.
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2. Pro zajištění poskytování nezbytných služeb Kamerová prohlížečka MKS (1VISEC) vč. 

vazby na Jednotnou grafickou nadstavbu MKS, včetnč souvisejících integraci byla zaslána 

nabídka od společnosti Z.L.D. s.r.o. ve výši 399.000.- Kč bez DPH za podporu v délce trváni 

šest měsíců (nabídka v příloze).

3. Cena za předmět plněni:

2.1. Uvedená cena za předmět plněni bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je 

stanovena v maximální výši 399 000,— Kč celkem (66 500,— x 6 měsíců). Tato cena je 
cenou maximální a nepřekročítelnou. V této Částce jsou zahrnuty veškeré náklady 

Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací dodávky.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisu. 
Cena včetně DPH Sní 482 790,- Kč.

4. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 

daňového dokladu (faktury) a potvrzeného předávacího protokolu. Faktura 
být vystavena nejpozději do 30 dnů ode dne splnění předmětu objednávky.

3.2. Faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz 3. 4.2.) na základe 

„Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění". Dnem uskutečnění 
zdanitelného plněni bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 
objednávky.

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví 
objednávky.

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.

3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní 
spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 
včetně spisové značky,

b) předmět a číslo objednávky,

c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění 
a fakturovanou částku,

musí
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d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 
právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na 

minimálně 21 dnů.

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet 
Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. 
Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

in a místo plnění:5.

4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum dodání předmětu plněni 
nejpozději do 2 měsíců po uzavření této objednávky. Předpokládaný termín dodání 
je do6.4.2021.

4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám
včetně předávacího protokolu) na adresu Jungmannova 35, Praha 1, a

to nejpozději do 15.4. 2021.

6. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této 
objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této 

objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění 
této povinnosti.

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle 
článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, 
nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý 

započatý den trvání prodlení.

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od 

jejího doručeni

5.4.Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za provedení veřejné zakázky.

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

Stránka 5 z 7



6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 

uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, které 
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné 

označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této 
objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, a souhlasí s tím, aby veškeré 

informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

65.Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb.ř o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně 

prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých případných subdodavatelů.

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky 
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu 

Objednatele.

6.8. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě 

objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma
Smluvními stranami.
změn

7.

Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění (dílo) dále rozmnožoval, 
rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném 

rozsahu a celosvětově. Dodavatel dále souhlasí stím, aby Objednatel předmět plnění 
upravoval a zpracovával.
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8. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 

15.10.2020, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

S pozdravem

- 6 -10- TCOZa Objednatele:

Hlavni město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha! Ing. Milan Krch

Ředitel odboru infbrmatických aplikací
743/

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

Za Dodavatele: Z.L.D. sj.o. ■ \/i i. ✓ Digitálně podepsal
ing. Vladimír |ng. Vladimír Dudycha

Dudycha Datum: 2020.10.13 
16:42:47+02'00'

Ing. Vladimír Dudycha
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