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MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNITO NÁSLEDUJÍCÍ:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel dne 15. 5. 2020 zahájil zadávací řízeni na veřejnou zakázku s názvem „G/S 
aplikace technologie CDSw Mapa 2020 - podpora a rozvoj" jejíž součásti je i dodávka 
licenci, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy, a vyzval uchazeče 
k podáni nabídek na uzavřeni této Smlouvy, přičemž základním hodnoticim kritériem 
byla nejnižsi nabídková cena.

SMLOUVA O DODÁVCE LICENCÍ K MODULŮM PASIO, INPOZ, 
INVEKOM.REGIOP

A UPGRADE STÁVAJÍCÍCH GIS APLIKACÍ, GIS SERVERU

NA TECHNOLOGII CDSW M APA 2020 VERZE 64 BIT

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2020060101
Číslo smlouvy Objednatele: 1N O/31/04/000045/2020

I.
1.1.

Hlavní město Pni ha
se sídlem: Mariánské nám. 2. Praha I, PSČ: 110 01
zastoupené: Ing Milanem Krchem, ředitelem odboru informatických aplikaci Magistrátu hl 
m. Prahy
IČ: 00064581
DIČ: CZ0006458I
Bankovní spojeni: PPF banka, a s., účet č.: 27-5157998/6000
(dále jen ..Objednatel")

uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku podle ustanoveni § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zněni (dále jen „Občanský zákoník"), a na základě zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Smlouva"), mezi 
níže uvedenými smluvními stranami:

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen 
„Smluvní síni na")

CDSw - City Data Software, spol. s r.o.
se sídlem; Nepravidelná 156/2, Praha 10. PSČ: 102 00
jednajici/zastoupená: Ing Zdeňkem Hořčíkem, jednatelem
IČ: 45278482
DIČ: CZ45278482
Bankovní spojeni: účet Č. 8918369/0800, vedený u České spořitelny, a s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 9845. 
dne 19.5.1992
(dále jen ..Poskytovatel")

Ing.Zdenek 
Hořčík

Digitální 
'W podala:

/■Tk 12.10.2020
R 1635

bkki.twi.iýj-.^ rt: i<»
Certifikát opX
)--r. Ix*

ÁCA. IQJ.» -todiuCť
ifca47-ifut «nsm



1.2.

1.3.

předmět Smlouvy2.

2.1.

výši a způsobem uvedeným v2.2

Termíny a místo plněM3.

3.2.

ClNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY4.

4.1.

4.2.

4.3.

ÚMČ Praha I

4.4.
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Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli 
článku 4. teto Smlouvy

Cena za předmět smlouvy uvedený v či. 2.1 činí 1.300.500 KČ (slovy: 
jedenmiliontřistaiisicpětsei korun českých) bez DPH. Detailní členění ceny je uvedeno 
v Příloze č. I. tvořící nedílnou součást této Smlouvy.
Všechny ceny uvadčnč v této Smlouvě a všech přílohách jsou uvedeny bez DPH. není- 
li v teto Smlouvě výslovně uvedeno jinak, a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné. 
Poskytovatel prohlašuje, že Cena plné pokrývá všechny jeho náklady.
Cena 721 licence poskytované podle čl. 2.1 této Smlouvy bude Objednatelem hrazena 
po dodáni licenci a jejich zprovozněni na Magistrátu hl tn. Prahy, Městské policii a 
l,*MC Praha I 57 v případě. že jednotlivé subjekty projeví zájem o instalaci a to 
na základě daňového dokladu (táktuiy) vystaveného Poskytovatelem.
Faktura vystavená Poskytovatelem dle teto Smlouvy musi mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, v 
platném zněm. Faktura bude dále obsahovat zejména následující údaje*

Nabídka Poskytovatele byla Objednatelem vyhodnocena jako nej vhodnější. Smluvní 
strany rak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu.
Poskytovatel přihlašuje, že je oprávněn poskytovat licence dle této Smlouvy, a to na 
základě toho, že je výrobcem programu a vlastní veškerá autorská prava. včetně prav 
duševního vlastnictví a majetkových práv zdrojových programových kódu a kódu 
jiných stran.

cenu ve

podmínek teto SmlouvyPředmětem teto Smlouvy je závazek Poskytovatele za
poskytovat Objednateli licence. Zavazck Poskytovatele zahrmijc zejména:
2.1.1. poskvrnou celoměstské časově neomezeno licence pro Mauistrat hl. m. Prahv, 

Městskou policii a UMČ Praha 1 - 57 k modulům PASIO. INPOZ. 1NVFKOM a 
RFG1OP

Poskytovatel se zavazuje poskytnout licence včetně jejich zprovozněni na Magistratu 
hl. m. Prahy. Městské policii a UMČ Praha l - 57 v případě, že jednotlivé subjekty 
projeví zájem o instalaci do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Místem poskytování Služeb je sídlo Objednatele a sídlo Poskytovatele, případně jiná 
místa na uzeini hlavního města Prahy určená Objednatelem.

2 12 zprovoznění modulů PASIO. INPO7. INVFKOM a RFGIOP
na Magistrátu hl. m. Prahy. Městské policii a UMČ Praha 1-57 v případě, že jednotlivé 

subjekty projeví zájem o instalaci a upgrade stávajících GIS aplikací. GIS serveru na 
technologii CDSw Mapa 2020 verze 64 bil



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

ZťUSOB AKOXSAH POSKYIXJVÁNÍ SLLŽLB PODLE CL 2.1 TÉTO SMLOUVY

5.1. Poskytovatel zajisti licence

Práva a povinnosti Objednatele6.
6.1.

6.2.

Práva a povinnosti Poskyiovatlle7.

7.1.

7.2.

Strana 3

v souladu s čl 2.1 teto smlouvy.

Objednatel se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou 
nutnou součinnost potřebnou pro řad ne poskytovaní Služeb podle teto Smlouvy.
Pokud Objednatel neposkytne v článku 6.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má 
Poskytovatel piavo požadovat na Objednateli posunuti stanovených terminů o čas, po 
který' Poskytovatel nemohl pracovat na plném předmětu Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje spolupiacovat s Objednatelem a poskytovat tnu veškerou 
nutnou součinnost potřebnou pro rádné poskytování Služeb podle této Smlouvy. 
Poskytovatel je povinen písemné informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro plnění teto Smlouvy.
Poskytovatel je povinen poskytovat Služby rádně a včas Poskytovatel je povinen 
postupovat při poskytováni Služeb s náležitou odbornou péčí a podle pokynů 
Objednatele. Při plněni teto Smlouvy je Poskytovatel povinen upozorňovat 
Objednatele na nevhodnost jeho pokynu, které by mohly mít za následek ujmu na

(a) číslo Smlouvy Objednatele a označení případných dodatku Smlouvy;
(b) číslo a název příslušné veřejné zakázky.
(c) popis plném Poskytovatele.

Datem zdanitelnélto plnění daňového dokladu (faktury) je den příchodu faktuiy na 
podatelnu MUMP. Právo na vystaveni faktury vzniká Poskytovateli pote, co je 
travte na smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

Daňový doklad (fakturu) vystavenou Poskytovatelem podle teto Smlouvy bude 
Poskytovatel ve dvou vyhotoveních doporučené zasílat Objednateli a jeho splatnost 
bude činit třicet (30) kalendářních dni ode dne jeho doručení Objednateli. Za den 
úhrady dané fektuiy bude považován den odepsaní fakturované částky z učtu 
Obj cd na tele.
Objednatel si vyhrazuje pi*avo vrátit Poskytovateli do data jeho splatnosti daňový 
doklad (faktum). který' nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými 
právními j)ředpisy CR nebo touto Smlouvou, nebo v němž budou uvedeny nesprávné 
údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). Vlakovém 
případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně 
opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
Smluvní strany berou na vědomi že celková maximální a ncpřckročitclna cena dle cl. 
2.1 na základě této Smlouvy, kterou je Objednatel oprávněn po dobu trvání této 
Smlouvy Poskytovateli zaplatil, činí 1.300.500 KČ bez DPH (s/o*y. 
Íe<k)miili<>nthsíiVisk'pét^t korun Cokychk Poskytovatel není povinen a ani oprávněn 
poskytovat Objednateli Služby dle ěl. 2.1 teto Smlouvy nad tuto částku.



7.3.

7.4.

(i)

(ii)

7.5.

7.6.

7.7.

7.X.

Ochrana důvěrných informaci8.
8.1.

8.2.

8.3.
souvislostí
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právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozorněni na splněni 
svých pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za připadnou škodu tím \7niklou.
Poskytovatel se zavazuje. ze jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně 
Poskytovatele poskytovat Služby dle teto Smlouvy, budou při plnění teto Smlouvy 
dodrhl vat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, 
zejména předpisy o bezpečnosti prače a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do 
objektu Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců 
Objednatele
Poskytovatel nem oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele za Poskytovatelem, ani

postupovat jakákoli svá práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí 
osobu.

v souladu se zákonem 
o bezpečnostní způsobilosti ve

Poskytovatel je povinen uzavřít a minimálně po dobu 6 měsíců udržoval poiistnou 
smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám, s limitem pojistného plnění alespoň na 
částku vc výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Poskytovatel je oprávněn použit k plněni teto Smlouvy třetích osob jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele

V případe, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
(i) prodleni Objednatele s poskytnutím součinnosti ktcie by podmiňovalo plněni 

Poskytovatele.
(ii) okolnosti vylučující odpovědnost dle íj 2917 odst. 2 občanského zákoníku, 

apod..
která by mohla mít jakýkoli dopad na terminy poskytováni Služeb, ma Poskytovatel 
povinnost o teto překážce Objednatele písemné informovat. a to nej později do pčti (5) 
kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Poskytovatel 
Objednatele v teto pětidenní lhůlě o překážkách písemně neinlbímuje. zanikají veškera 
pravá Poskytovatele, která se ke vzniku příslušné překážky vaa. zejména Poskytovatel 
nebude mit právo na jakékoli posunutí stanovených tenninů.
Poskytovatel se zavazuje k poskytnuti veškeré součinnosti při plnění povinností dle 
zákona č. 134/2016 Sb . o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů

Ochranu utajovaných informaci zajisti obe Smluvní strany 
č. 412/2005 Sb . o ochraně utajovaných informací a 
znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
Smluvní strany se zavazuji zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám 
neveřejné informace (jak jsou vymezeny nize). Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, neni tímto ustanovením dotčena.
Za neveřejné informace se považuji veškeré následující informace:
8.3.1. veškeré infonnacc poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v

s touto Smlouvou.



které8.3.2.

8.3.3 které budou Objednatelem či Poskytovatelem

8.4. se

8.4.1. než

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.X.

8.9.

8 10.
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sc vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti

tomto článku 8 teto Smlouvy

Poskytovatel se zavazuje, že )te veřej né informace užije pouze za účelem plněni této 
Smlouvy. Jiná použiti nejsou bez písemného svoleni Objednatele přípustná.

Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinnosti 
mlčenlivosti a respektováním prav Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém 
je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

Za prokázané porušeni povinnosti Smluvní strany dle tohoto článku 8 Smlouvy má 
druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody

Za neveřejné informace se považuji vždy veškeré osobní údaje podle zákona 
č. 110/2010 Sb o zpracování osobnich údajů a o změně některých zákonu ve znění 
pozdějších předpisu. Shromáždě vat a zpracovávat osobni údaje zaměstnanců a jiných 
osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem nebo se 
souhlasem nositele osobních udajú. Poskytovatel není oprávněn zpřístupňovat osobni 
údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy 
seznámen, třetím osobám a rovněž, není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit

Nehledě na ustanovení článků 8.1 až 8 6 této Smlouvy Poskytovatel dále výslovné 
souhlasí s tím aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je vcrcjnč přístupna a která obsahuje údaje zejména o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni této Smlouvy a datum jejího podpisu. 
Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím. aby tato Smlouva byla v plném rozsahu 
zveřejněna na webových stránkách ničených Objednatelem Smluvní strany prohlašuji, 
že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 Občanského zákoníku, a uděluji svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni 
jakýchkoliv dalších podmínek.

informace, na
Objednatele,

veškeré další informace, 
označeny jako neveřejné.

Povinnost záchov a var mlčenlivost uvedenou v
nevztahuje na informace:

ktere jsou nebo se stanou všeobecné a veřejné přístupnými jinak, 
porušením právních povinnosti ze strany Poskytovatele,

u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly inu 
volné k dispozici ještě před přijetím těchto informaci od Objednatele.

které budou Poskytovateli po uzavřeni teto Smlouvy sděleny bez zavazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovnčž není ve vztahu k nim nijak vazana.

jejichž sdčlcm sc vyžaduje ze za koná.

Smluvní strany sc zavazuji, že nezpřístupni jakékoliv třetí osobě neveřejné informace 
dmhc Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou 
všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Poskytovatel je povinen 
zabezpečil veškere neveřeíne informace Obíednatele j)rotj odcizení nebo íinému 
zneužiti.



Sankce9.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Doba trvání a možnost ukončení Smixjlvy10.

10.1

10.2

10.3

10.4.

10.5.
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poskytnuté Služby je Poskytovatel 
dlužné částky za každý

v dancm 
zejména

V případe prodleni Objednatele s platbou za 
oprávněn účtovat Objednateli úrok 7 prodleni ve výši 0,05 % 
započaty den prodleni.

V případe, ze Poskytovatel poruší svou povinnost poskytovat Objednateli rádné a včas 
v terminech podle léto Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluv ni pokutu:

ve vvši 1.000 Kč (slovy. iis/c komu českých} za každý započatý den prodlen) oproti 
termínu stanoveném dle čl. 3 I.

v pnpadě, že Objednatel je

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 6 měsícú od nabyti účinnosti.

Tato Smlouva muže být předčasné ukončena pouze na základe dohody obou 
Smluvních stran neb o vypovědí ze strany Objednatele dle článku 10.7,

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Poskytovatel 
v prodleni s poskytováním Služeb dle léto Smlouvy po dobu delší než deset (10) dní 
oproti terminům sjednaným v této Smlouvě a ncqedna nápravu ani do pčti (5) dm od 
doručeni písemné výzvy Objednatele.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud sc ukáže, že Poskytovatel 
nemá oprávnění poskytovat Služby podle této Smlouvy. Tejména tehdy, ukáze-li se 
jako nepravdivé prohlášeni Poskytovatele dle čl. 1.2 teto Smlouvy a/nebo pokud 
Poskytovatel ztratí oprávněni dle čl. 1.2 této Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od teto Smlouvy 
vprodlcni s platbou Ceny po dobu dclši než čtyřicet pčt (45) dnu po splatnosti 
příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pčti (5) dnů od doručeni 
písemné výzvy Poskytovatele k napraví.

V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost zachovával mlčenlivost, 
nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškero ncá>ymc 
kroky k zabezpečeni těchto informací dle čl 8.2 a/nebo čl 8 5 této Smlouvy a/nebo 
Poskytovatel v rozporu sčl. 8 6 této Smlouvy použije neveřejné informace jinak než 
za účelem plněni této Smlouvy a/nebo Poskytovatel potuší svou povinnost zavázat 
sveho případného subdodavatele povinnosti mlčenlivosti a respektováním prav 
Objednatele dle ustanoveni čl. 8.7 teto Smlouvy; a/nebo Poskytovatel poiuši sve 
povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 8.9 této Smlouvy, bude 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy iedno sto itsic 
korun českých) za každé lakové porušeni.

Smluvili pokuty stanovené dle tohoto článku 9 i sou splatné do třiceti (30) dnu ode dne 
doručeni vyzvy oprávněné strany k zaplaceni smluvní pokuty povinno Smluvní straně.

Objednatel jc oprávněn kdykoli provést započet svých pohledávek vůči Poskytovateli 
vzniklých v souladu s tímto článkem 9 proti jakýmkoli i budoucím a 
okamžiku nesplatným pohledávkám Poskytovatele za Objednatelem, 
pohledávkám na zaplacení Ceny.

I častníci sc výslovně dohodli odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku 
tak, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu vznikle škody v plné výši.



10,6.

10.7

10,8.

Oprávněné osobyii.
1 i i.

(i)

správce

(ii)

lnu. Pavel Jíran,

1 1.2

1 1.3.

11.4.
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Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je

lnu. Milan Krch. ředitel odboru IAP MUMP,

O práv děný mi osobami Poskytovatele jsou:

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob. nebo statutárních zástupeň Smluvních stran:

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických je:

Inu. Erich Smetana, správce oblasti informačního systému

smluvních pokut.
ochrany důvěrných informaci, a
ustanoveni tykající se lakových práv a povinností, zjejicliž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po skončeni účinnosti teto Smlouvy.

Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněné jednat v otázkách technických v rámci 
plném této smlouvy. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou 
oprávněny ke zntěnám teto Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušeni, ledaže se prokáží 
plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou 
Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy Smluvní strany jsou oprávněny 
jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou vsak povinny takovou změnu druhé 
Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

Jednotlivé íikoly mohou vykonávat i jiné osoby, než shora uvedené oprávněné osoby a 
to na základě písemného pověřeni oprávněnou osobou, v písemném pověřeni bude 
vymezen rozsah oprávnění takto pověřené osoby.

Veškeré uplatňováni nároku sdělovaní, žádosti, předáváni informaci apod. mezí 
Smluvními stranami dle této Smlouvy musi být příslušnou Smluvní stranou provedeno 
v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou nebo 
e-mailem s použitím elektronického podpisu není-li sjednáno jinak.

Odstoupení od Smlouvy jc účinné okamžikem doručeni písemného oznámeni o 
odstoupení druhé Smluvní straně.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udáni důvodu, 
přičemž výpovědní Ihůta v trvaní dvou (2) měsíců počíná běžet prvním dnem 
kalendarnilto měsíce následuj ícibo po měsíci, v němž byla Poskytovateli dotučena 
písemná výpověď této Smlouvy.

I.končením teto Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající sc:

(i)
(ii)
tiii)



ZÁVĚREČNÁ ÚSTA NOVEM12.

12.1.

J 2.2.

J 2.3.

12.4

12.5

12.6

12.7 v

Nedílnou součásti této Smlouvy je následující příloha:12.8.

12.9.
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V případe rozporu mezí textem teto Smlouvy a textem přílohy ma přednost ustanoveni 
textu této Smlouvy.

Příloha Č. 1: Podrobné clené ní ceny licencí
Příloha c. 2: Oprávněné osoby a seznam po ddo dav a telí)

neplatně, 
které

Vyjma změn oprávněných osob podle článku ll.l teto Smlouvy mohou veškeré 
změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosazeni úplného konsenzu na 
obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k léto Smlouvě podepsaným 
oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy zní vyplývající sendí právním řádem České republiky.
Spor, klety vznikne na základě léto Smlouvy nebo který s tu souvisí se Smluvní 
strany zavazují řešil přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode 
dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí dinhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro 
řešeni sporu z této Smlouvy příslušné obecně soudy České republiky
V případě, ze některé ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelnvm nebo bude-li takovým příslušným orgánem 
sliledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud 
z povahy takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichž bylo 
uzavřeno, nevyplyva. žc jc nelze oddělit od ostatního obsahu teto Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymaharelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanoveni původnímu a teto Smlouvě jako celku.
Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zakona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících důvěru pro elektronicko 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých 
příloh. nej$ou-li součásti jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
soul?ořu tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č 340/2015 
Sb . o zvlistních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o legistai smluv (zákon o legistai smluv), přičemž smluvní strany výslovně 
sjednávají, žc uveřejněni teto Smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel 
Poskytovatel je povinen ničit s poskytováním Služeb podle této Smlouvy ke dni nabytí 
účinnosti teto Smlouvy
Smluvní strany výslovně souhlasí, ubv Smlouva bvla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedene objednatelem, která je veřejně přístupna a která obsahuje údaje o 
Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označeni Smlouvy, datech podpisu 
a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že skutečnosti uvedené ve 
Smlouvě nepovažuj zii obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni $ 504 občanského 
zákoníku, a udělují svoleni k jejich užili a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek.



V Praze V Praze
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Objednatel: 
Hlavní město Praha

lng. Milan Krch
ředitel odboru
infbr matických aplikací 
Maystráiu hl. in. Prahy

Na důkaz svého souldasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona c. 297/21) l(í sb.. o službách vytvářejících 

důvěru pi*o elektronické transakce, ve znéní pozdějších předpisů.

Pos kytovatel:
CfžSw - City Data Software. spol. s r.o.

Ing. Zdenek Hořčík
jednatel

12.10. Tato Smlouva byla schválena Radou hlavního města Prahy usnesením 1089 ze dne 
24.08,2020 nadpoloviční vétsmou hlasů clenu Rad v hlavního města Prah v.



PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÉ ČLENĚNÍ CENY LICENCÍ

Položka

740.500.- 155.5o5,- X96.005.-

PASIO Spravá mostu 145.000.- 3o.45o.- 175.450.-

INPOZ Spravá pozemku a majetku 142.000.- 29.K2O.- 17 l .820.-

Inventarizace komunikacíINVEKOM I38.000s- 28.98Os- I66.98OS-

Registrace obchodních případuREG1OP 135.000,- 28.350,- 163.350,-

Celkem 1.300.500,- 273.105,- 1.573.605,-
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upgrade stávajících GIS aplikaci, GIS serveru na technologii 
CĎSw Mapa 2020 verze 64 bit

Ce na celkem 
v Kčs DPH

Cena v Kč 
bezDPII

DPH v 
Kč



PŘÍLOHA G 2

OPRÁVNĚNÉ OSOBY A SEZNAM POD DODAVATELE

Za Objednatele

Ve věcech smluvních:

E-mail:Oprávněná osoba

E-mail

Za Poskytovatele

Jméno a příjmení: Irn*. Zdeněk Hořčík

Oprávněná osoba Telefon.

E-mail:

2. Seznam pod dodavatelů

0 Nebudeme využívat po ddo dav a tele

Strana 1 I

Jme no a příjmem: Inu. Milan Krch 
clcfon

Ve věcech technických:
Jméno a příjmení: lnu. Erich Smetana

elefbn

l. Oprávněné osoby
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