
Název:
Sídlo:
Zástupce:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:

dále jen „POSKYTOVA TEL“

Název:
Sídlo:
Zástupce:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:

dále jen „CENDIS"

2020/23 1/01

CHAPS spol. s r.o.
Brno, Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno
_na základě plné mom
475 47 022
CZ 475 47 022
C 17631 vedená u Krajského soudu v Bmě

CENDlS s.p.
Praha 1 » Nové Město, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Ing Jan Paroubek, pověřený řízením podniku
0031 1391
CZOO31 1391
ALX 706 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají podle 5 1746 odst 2 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění a úkona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů, v platném znění tuto

o využívání služby vyhledávače dopravního spojení
Smlouvu

dále jen „Smlouva"

(“:1510 Smlouvy POSKYTOVATELE:
Číslo Smlouvy CENDIS. VZ_2020_A65

1 Učel a předmět Smlouvy
1.1 Účelem Smlouvy je dohoda o podmínkách spolupráce spočívající v dodávání výpočtu nad

vlakovými jízdními řády dopravců provozujících pravidelnou osobní železmční dopravu a
informací o vlakovém dopravním spojeni (dále jen „Data“), a to výhradně pro potřeby vytvoření a
provozu systemu „System jednotného tarifu“, který reahzuje zadavatel na základě smlouvy s
objednatelem _ Ministerstvem dopravy České republiky

1.2 Předmět Smlauvy spočívá v tom, že POSKYTOVA TEL k naplnění účelu této Smlouvy dle bodu
1 1 mjistí softwarové rozhraní (dále jen „WS") ajeho následný provoz za podmínek touto
Smlouvou dále stanovených (dále jen .,Službď), kdy WS bude výpočty nad Dary poskytovat a
bude dostupné přes mtemet a CENDIS bude za tuto Službu hradit ve stanovených intervalech
smluvenou cenu
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Závazky smluvních stran
POSKYTOVATEL se zavazuje:

a) Provozovat WS nepřetržitě s minimální měsíční dostupností 99,50% v režimu 24x7, tj.
s maximálním výpadkem WS 3 hodiny a 43 minut v kalendářním měsící mimo
technologickou přestávku, technologická přestávka 1x týdně, od Ol :00 do 02:00.

h) Garantovat roúiraní WS dle standardů SOAP (XML) a/nebo REST (JSON).
c) Zapracovávat do WS automatické aktualizace Dat.
d) Poskytovat v rámci Smlouvy aktualizované verze WS.
e) Administrovat provoz WS a poskytovat provozní soňwarovou podpom k WS.
i) Poskytovat a aktualizovat programátorské dokumentace k rozhraní WS.
g) Poskytovat statistiky o využívání WS na žádost CENDIS po 12 měsíců zpětně,
h) Umožnit cílene' monitorování dostupností WS.
i) Poskytovat měsíční report plnění dostupnosti, počtu požadavků u jednotlivých funkcí.
j) Předat do 3 dnů po podpisu Smlouvy dokumentaci k WS.
k) Zpřístupnit WS v souladu s postupy popsanými v Příloze č 1 Smlouvy,

CENDIS se zavazuje:
a) Využívat WS výhradně pro účely definované Smlouvou.
b) Platit smluvní částky dle článku 3 Smlouvy.
c) Chránit předané přihlašovací údaje a dokumentaci k WS před využitím za jiným účelem

než tím, který je předmětem Smlouvy,
d) Nevyužívat WS způsobem, který by kterékoliv třetí straně umožnil hromadné stahování

Jakéhokoliv obsahu WS.
e) Systematicky nevytěžovat infomace z WS pro účely stahování dat a následného offline

využití čí publikování Dat
Smluvní strany se ZBVBZHJÍ zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech souvisejících
s činnostmi v rámci plnění Smlouvy, se kterými přijdou v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy
do styku, s výjimkou případů, kdy povinnost poskytnout informace vyplývá z právních předpisů.
Smluvní strany se dále zavazují zajistit zachovávání mlčenlivosti u všech svých zaměstnanců &
třetích osob, kterych k plnění povinností dle Smlouvy užijí. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle
tohoto bodu Smlamgv se nepovažuje, pokud k zpřístupnění informací dostane smluvní strana
písemný souhlas druhé smluvní strany.
POSKYTO WlTEL uděluje CENDIS licenci k užití softwarového rozhraní k WS v rouahu
uvedeném v bodu 22 Smlouvy. Cena za poskytnutou licencí je zalunuta v ceně dle bodu 3.1
Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na následujících SLA parametrech, které budou uplatněny při řešení
incidentů, chyb a po'mdavků — v režimu 24x7 s dostupností 99,50%, tj. s max, výpadkem WS 3
hod, a 43 min v kalendářním měsíci.

Servisní kalmdář (doba odezvy
Priorita Závažnost Doba odezvy Řešení í řešení platí v tomto intervalu)

A Kritická 30 min 4 hod 24 hod x 7

B Vážná 2 hod 8 hod 8 - 16.30 hod. v pracovní dny

Informační , . . ,
C požadavek 2 pracovní dny 5 pracovních dnu 8 - 16 30 hod v pracovní dny

Doba odezvy Dohou odezvy se rozumí potvrzení přijetí požadavku Objcdnumh'. Hlášení
incidentů, chyb a požadavků a potvrzování jejich přijetí bude probíhat e-mailovou
komunikací či prostřednictvím systému Redmine.

Pn'oritnu A Pro účely Smlouvy se rozumí případy, kdy WS není funkční po dobu delší než 10
minut, Za nedostupnost WS se považuje situace, kdy dochází k narušení
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Dígítalne podepsal

Datum 2020.12 07

\lltl/lllwl 4




