Smlouva o dílo — Dodávka mobilní aplikace OneTicket

Evtdenční číslo smlouvy: CEN/031/2020

Číslo jednací: vz_zo19_A40
Výtísk číslo:

DODATEK č.1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č.j. CEN/031/2020

uzavřené ve smyslu ustanovení podle ustanovení 5 2586 a následujících a 5 2358 a následujících zák
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen „Občanský zákoník/,) a 5 61 a souvisejících zák.
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, [; právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů ídáíe jen „autorský zákon/')
(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany
1.

CENDIS, s. p,

Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1

!ČO: 00311391
DIC: C200311391

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX vložka 706
Zástupce: Ing. Jan Paroubek, pověřený řízením státního podnlku

Kontaktníosoba:
Bankovníspojení:

č. účtu:

(dá le Jen „Objednatel'íj

2.

Asymbo s.r.o.

Sídlo: Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 03309762
DIČ: c203309752
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 95049
Zástupce: Karel Lyčka, jednatel společností

Jako společník společností MASTER Asvmbo IT Technologies
Bankovníspojení:
Č. účtu:

(dále jen „Dodavatel“)

tímto uzavírají tento DODATEK č. 1 ke svvuouvš o DÍLO č. CEN/031/2020.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany dne 20„ 3. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. CEN/0310020 na základě výsledků

veřejné zakázky „Dodávka mobilní aplikace OneTicket (Z)" (dále jen „Veřejná zakálkď),
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jejímž předmětem bylo navržení, vývoj a implementace mobilní aplikace pro nákup
přepravních dokladů systému jednotného tarifu s obchodním názvem OneTlcket Jedna
jízdenka (dále také jako „Dílo").

] 2. Smluvní strany se dohodly na přijetí tohoto dodatku ke Smlouvě.

PŘEDMĚT DDDATKU
2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a
Dodavatelem vyplývajících ze Smlouvy, specifikace něktenlch dílčích kroků při vývoji Díla, a
narovnání některých sporných otázek.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU DÍLA A STANOVENÍ NOVÝCH TERMÍNÚ PRO PROVEDENÍDÍLA
3.1. Smluvní strany se s ohledem na dosavadní průběh provádění Díla dohodly, že Dílo bude
provedeno po částech.

3.1.1.První část Díla (dále Jen „První část díla") byla Dodavatelem předána objednateli dne
18. 9. 2020, o čemž se smluvní strany podepsali Předávací protokol. Objednatel v této
souvislosti prohlašuje, že První část díla byla předána řádně a bez vad, kromě
případných nedostatků uvedených v Předávacím protokole.

3.1.2.Druhá část Díla (dále jen „Druhá část díla") bude Dodavatelem předána objednateli
nejpozději do 21. 3. 2021. O předání Druhé části díla bude sepsán dílčí Akceptační
protokol dle čl. 6 Smlouvy. Druhá část díla se považuje za řádně provedenou podpisem
dílčího Akceptačního protokolu dle předchozívěty,

3.1.3.Třetí ča'st Díla (dálejen „Třetí část díla") bude Dodavatelem předána Objednateli

nejpozději do 45 dní ode dne, ve kterém Objednatel beze zbytku poskytne Dodavateli
nezbytnou součinnost k provedenítéto Třetí časti díla. O předáníTřetí části díla bude

sepsán konečný Akceptační protokol dle čl. 6 Smlouvy. Třetí část díla se považuje za
řadně provedenou podpisem konečného Akceptačního protokolu dle předchozí věty.

Výše uvedené termíny pro předání První ča'sti dila, Druhě části díla 3 Třetí části díla v plném
rozsahu nahrazují původnítermíny pro předání Díla uvedené v čl. 5 Smlouvy.
3.2. Prvn' ast díla je obsahově vymezena jako Dílo, avšak bez těch části Díla (funkclonalit), které

tvoří předmět Druhé a Třetí části díla. Druhou část díla tvoří nasledujícífunkcionality:

3.2.1,Na'kupjízdenek, možnost uložení platební karty (její zapamatováníl a zprovoznění
možností platby pomocí Apple Pay/Google Pay
3.2.2.Nákup na fIrmu

3.3. Třetí část Díla tvoří následující funkcionality:

3.3.1.Rezervace místenek

3.3.2.Zaji ěni přístupnosti dle WCAG

3.3.3vPodpora asistovaného přístupu (voiceover)
33.4.Doplatky na jízdní kolo a l. vozovou třídu

3.4. Smluvní strany dále pro vyloučeníveškerych pochybností uv 'dějí, že níže uvedené
funkcionality nejsou součástí Díla. Objednatel nepožaduje jejich vyhotovení a Dodavatel
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souhlasí se snížením ceny dle níže uvedeného seznamu

' '

\

Celkem

l Cena (Kč bez 11q

- 195 800

3 5. Smluvní strany dále pro vyloučeníveškerých pochybností uvádějí, že níže uvedené
funkcionalíty nejsou součástí Díla (tedy nejSOU součástí aní První částí díla, aní Druhé části

díla, ani Třetí části díla). \/ případě, že by měl Objednatel zajem o doplnění Díla o tyto
íunkclonality ze strany Dodavatele, budou tyto funkcíonality doplněny na základě
samostatného dodatku ke Smlouvě Seznam íunkcIonaht, které nejsou součástí Díla

3 5.1.Umožněníedítace oblíbených spojů, ukládání oblíbených SpOjů, naposledy
vyhledávaných sporů a jeíích mazání

3.5.2.5hromáždění možností nastavení
3 5.3.Urnožnění užívaní různých barev stavového řádku (status baru)

3 5.4.Donačítání předchozích a následujících spolení

35.5.Rede5|gn výsledků vyhledávání tratí pří nakupu traťové Jízdenky

4. VÍCEPRÁCE A VÍCENÁKLADV
4 1 Smluvní strany dále pro vyloučení veškerých pochybností potvrzují, že z důvodu rozšíření
zadání objednatele oprotí původní specifikem musel Dodavatel provést níže uvedené
vícepráce v celkové hodnotě 479.100 Kč bez DPH. Na základě dohody smluvní stran bylo
300 000 Kč bez DPH zaůčtováno na položku „Rezerva“ dle původního rozpočtu ceny Díla dle

Smlouvy, kdy celková hodnota neproplacených víceprací dle tohoto článku tedy činí 179.100
Kč bez DPH Konkrétně se Jedná () níže uvedení víceprace.
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Cena (Kč bez DPH)

' Počet MD

Neproplacené vícepra'ce

175 100

4.2. S ohledem na změny termínů pří provádění Díla, které vznikly nezávlSIe na vůlí Smluvních
stran, vznikly Dodavatell da'le dodatečné vícenáklady na provádění Díla (např, z důvodu
postupného te5tovaní aplikací, projektového řízení, ČI obecně z duvodu dodatečných
nákladů na postupné provádění a vývoj Díla), a to ve výší 250.850 Kč bez DPH.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že o hodnotu neproplacených víceprací ve výší 179.100 Kč bez
DPH dle čl. 4.1 tohoto dodatku a o hodnotu vícenákladů ve výši 250850 Kč bez DPH dle čl.
4 2 tohoto dodatku, bude navýšena cena Díla dle čl 3 Smlouvy. Dále se smluvnístrany

dohodly, že o hodnotu nepožadovaných méněpracíve vyší195.800 Kč bez DPH dle čl. 3.4
tohoto dodatku bude ponížena cena Díla dle čl 3 Smlouvy.

Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl, 31 Smlouvy tak, že celková cena za Dílo nově
činí 3.239.150 Kč bez DPH.

44. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo ve vy'šn určené dle 4.3 tohoto dodatku bude ze
strany objednatele zaplacena po částech, a to následujícím způsobem:
4 4.1.První část ceny za Dílo ve vy'ši1.503.4DD Kč bez DPH Objednatel akceptoval dne 187 9
2020 na základě akceptačního protokolu vystaveného Dodavatelem a částku uhradll
dne 19.10.2020.

4.4 ZvDruhou část ceny za Dílo ve výši1.368.550 Kč bez DPH Objednatel uhradí na základě

samostatného daňového dokladu , faktury vystavené Dodavatelem, jejíž přílohou bude
dílčíAkceptační protokol dle čl 3.1.2 tohoto dodatku.

4.4.3.Třetí čast ceny za Dílo ve výši 367.200 Kč bez DPH Objednatel uhradí na základě

samostatného daňového dokladu - faktury vystavené Dodavatelem, jejíž přílohou bude
konečný Akceptační protokol dle čl 31.3 tohoto dodatku.
Splatnost obou faktur číní 30 dní ode dne jejich doručení Objednatelí
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NAROVNÁNÍSPORNÝCH PRÁV
5.1. Předmětem tohoto dodatku je dále narovnání některých sporných práv smluvních stran ve
vztahu ke Smlouvě.

5.2. Objednatel v průběhu provádění Díla namítal, že se Dodavatel ocitl v prodlení s prováděním
První části díla, ato konkrétně:
5v2.1.v prodlení 23 dní ve vztahu k dílčímu termínu stanovenému v čl. 5.1. písm. al Smlouvy a

5.2.2.v prodlení 56 dní ve vztahu k dílčímu terminu stanovenému v čl. 5.1. písm. bl Smlouvy.

5.3. Dodavatel podal objednateli vysvětlení, na základě kterého Objednatel uznal, že Dodavatel
v prodlení s prováděním První části díla nebyl.
5.4. Smluvní strany nyní č' ínepochybným a prohlašují, že Dodavatel nebyl v rámci provádění
První části díla v prodleníve vztahu k dílčím termínům stanoveným v čl. 51. písm. a) a b)

Smlouvy, a že objednateli tedy z tohoto důvodu nevzniklo žádné právo na smluvní pokutu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. V případě rozporu mezi Jednotlivými ustanoveními Smlouvy a tohoto dodatku mají přednost
ustanovení tohoto dodatku.

6.2. Tento dodatekje vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží pojednom
(1) vyhotovení
6.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

6.4. Účastníci tohoto dodatku si jeho obsah přečetli, prohlašuji, že s ním souhlasí a na důkaz toho
připojují své podpisy:
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