
OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem:

CZ00064581

bankovní účet:

kontaktní osoba: Ing. Danuše Scholzová

DODAVATEL:

CZ62363930

bankovní účet

kontaktní osoba: Ing. Michal Matýsek

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,
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ASD Software, s.r.o.
se sídlem:

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE 
GA
G

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1

Odbor informatických aplikací MI IMP

Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru informatických aplikací 
MHMP
00064581

Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk

Ing. Petr Polách, jednatel společnosti

62363930

IČO:

DIČ:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

pracoviště: 

zastoupené:

IIIIIIM
MHMPP09FLMUQ

Věc Objednávka OBJ/1AP/31/04/00104/2021 - úprava formuláře žádosti, hodnotídho 
formuláře, změna modulu Hodnocení a implementace Opatření v oblasti kultu ry 
a umění dle přiložené Specifikace

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, u Vás objednáváme Úpravu formuláře žádosti, hodnotícího formuláře, změnu 
modulu Hodnocení a implementaci Opatření v oblasti kultury a umění, dle přiložené 
Specifikace.



1. Předmět plnění:

2.3. Předjednané ceny s odborem Kultury a cestovního ruchu
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V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 
smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže 
uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli 
dohodnutou smluvní odměnu.

Předmětem plnění je „Úprava formuláře žádosti, hodnotícího formuláře, změna modulu 
Hodnocení a implementace Opatření v oblasti kultury a umění, dle přiložené 
Specifikace".

2. Cena za předmět plněni:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění „Úprava formuláře žádosti, hodnotícího 
formuláře, změna modulu Hodnocení a implementace Opatření v oblasti kultury a 
umění, dle přiložené Specifikace", bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je 
stanovena jako smluvní odměna v maximální výši 850 500,— Kč. Konečná cena bude 
stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění, a to vzhledem k počtu 
hodin skutečně vykonané práce doložené výkazem odpracovaných hodin, při ceně 
1 125, - Kč/1 hodinu. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce 
jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací 
předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace 
a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při 
zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. 
Cena za předmět plnění včetně DPH činí 1 029 105,- Kč.



Název PopK

1 9 000KČ

25 225 000 Kč

45 000 Kč5 31-08.2021

1 9 000 Kč 1507-2021

18 000 KČ7 15 072021

63 000 Kč7 1507 2021

9 000 KČ1 15.07.2021

5 45 000 Kč 31.08.2021

25 225 000 Kč 3L08Í021
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Úprava 
hodnotíaho 
formuláře

15.07.2021 
(kvůfc testováni)

HA 
GUE
GA 
G

Pracnost 
(VMDJ

Upřesnění 
rpaSzace

Úprava 
modulu 
Hodnocení

Opatřeni v 
obtasb 
kultury a 
umění

PRA 
PRA
PRA 
PRA

Cena v Kč 
bcDHI

Vyhlášeni
Programu 
(no Zásad) 
Úprava 
íormuFára 
žádosti

Výčet oboru 
KLK__________
Přeřazení v 
ráma oborů i 
opatření

Změna 
názvosloví 2 
grant na 
dotace 
Rozpočet

Změna pojmosloví v Aplikaci a 
souvisejících formulářích a sestavách. 
Zásada -> Programy________________
Úprava formuláře žádosti dle 
dodaného vzoru a popsané 
funkcionality (závislosti, validace 
apod.)_____________________________
Úpravu hodnohaho formuláře dle 
dodaného vtoru a popsané 
funkctooaHv (závislosti, volidocc 
apod]_____________________________
Dotaci dělíme no Programovou dotaci 
(jednoletá, víceletá) a mdrvlduálni 
dotao, slovo grant se jč nepouHvá

PředpoUád-rý 
ttram 
dokončení 
reatoce_____
15.07.2021

Je stanoven celkový rozpočet ne 
Programová dotare a navř také 
udivíme kolik % z rozpočtu jde do 
jednot fřvyrh Opatření (tn se může v 
průběhu měnit) a určujme maximální 
možnou vyú požadovaně částky v 
ráma Opatřeni (v žádostí bude tedy 
/.edrncxiv.mv kmit požadované částky 
podle Opatřeni) __________________
Pro naddwejíci období v oblasti 
kultury a umění budou Programově 
dotace rozdělovány v rámci 6 Opatřeni 
(každý program může obsahovat max.
7 opatření)
Ty se dále rodEup Inastaveno i nyní) 
-jednoleté x víceleté 
-•nvestkni « provozní (neinvestiční) 
-do 200 000 KČ X nad 200 000 KČ 
-bloková výjimka x de minimts 
-dle oborů
Máme 7 oborů. rie z toho budou 2 
přejmenované______________________
Možnost přeřazení v ráma oborů i 
opatřeni (byla i dosud. ale pouze 
prostřednictvím správce Programu, 
nyní bude přeřazováni velmi častě, 
projekty, které získali v rámci Opatřeni 
•- 55-74 bodů, budou přeřazeny a 
posuzovány v ráma Opatřeni M | 
Modul hodnocení
-Nová hodnotící kutěna pro všechny 
hodnotitele
-Nový postup v hodnocení - Systém 
bude jako dosud počítat průměr 
udělených bodů (zaokrouhlovat 
směrem dolů) od všech hodnotitelů a 
poté by mel automatkky vyhodnotit 
upravené podmínky (pokud mm. 2 
hodnotitelé v jakémkoli kritériu udíN 0 

body - to se může ještě ménrt, 
žádost bude navržena na 0 a nebude 
dále žádost posurována) Systém musí 
automat<ky spočítat výž navrhované



18 000 Kč 3108.20212

45000 Kč5 31082021

9 000 Kč 310820211

45 000 Kč5 31082021

54 000 KČ6 31082021

9000 Kč 15.08.2071
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Hodnoo*ni
Opatření VI

Přenos onhrv 
bodootnetú 
doCES

Knténa 
formálního 
hodnocení

Aktualizace 
šaNon smluv

Sestavy k 
Opatřením v 
Interní 
apl*aa

Sestavy v 
modulu 
Hodnocení

l*o adnurastraa 
externích a 
ekonomických 
hodnotitelů bude 
dopracována 
funkcionalita pro 
založení smluv pro 
jednotlivé 
ItodnoUtde a 
přenos smluv do 
mtemi aplikace a 
následné do CES, 
Bude potřebná 
úprava těchto 
sestav.

flude nutné generoval kompletně nové 
sestavy (odlišná data) k jednotlivým 
Opatřením v interní aplikaci 
Nej/hodněpi by byk>. abychom si 
motib sestavy navrhovat sami, 95 % z 
n<h potřebujeme obratem_________
Bude nutné generovat kompletně nové 
sestavy (odlišná data) v Modulu 
hodnoceni, n-jvhodněpí by bylo, 
abychom 9 moM sestavy navrhovat 
sami. 95 * z nich potřebujeme 
obratem.________________________
Odbor hodnotí iártost po formální 
stránce a ma přesně stanovenou 
(abi*u (kritéria). Utrou má referent 
vyfirat (zaartnout ano/ne). nově mělo 
by byt tedy možně táta knttré zakkhd 
na dctaJu projektu v interní aplikjó. 
tam to bude uložené a nebude nutné 
např. tisknout stránku a vyplňovat 
ručně

podpory na rikbdé udělených bodů z 
Wžaánvani částky a následné umožnil 
změnu navrhovaně částky [případněji 
spočítat), kdyby došlo k překročeni 
částky v rozpočtu dle pravidel v 
Pr chrámu 
-Zobrazeni hodnotitel htstorU finanční 
podpory na HMP žadatele ♦ r»ovř 
historii a pUn výkonů
-Oznámeni o odmítnuti hodnoceni 
žádosti rhodl oini?e rajemrvo a 
oborové poslušným Senům GK 
Opatřeni VI nebude podléhat 
odbornému hodnocení a bude ho 
admmetruvat pouze odbor, bude tedy 
nutně v interní aplikací rovnou nastavit 
matematickým výpočtem návrh 
dotace
Systém mu9 umožnit aktualizaci 
UNon anluv pro příjemce dotKE, 
hodnotitele a předávací protokeky pro 
čkny Grantové komise i všechny 
nstatní hodnotitele - budou nové 
vzory šablon, pro příjemce bude 
pravděpodobně více verzi než dosud 
(zatím je to v řricnl s LEG MHM). 
Piu generování smluv hodnoUeió 
rtwn být zajištěn bezproblémový 
přenos smh*» do CIS (stávající stav je 
problémový • rávisfý na dodavateli), 
letos bude jmenována nová komise na 
3*eté období



9 000 Kč1 15 087021

13 500 KČ1-5 15.077021

SUMA 94.5 850 500 Kč

3. Platební podmínky:

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.

b) předmět a číslo objednávky,
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PRA
PRA
PRA
PRA

HA
GUE 
GA
G

Úprava charakterů projektu dle 
Jednotlivých Opatřeni (nyní rozlišujeme 
jen cetaročni činnost jednorázový 
projekt a íwtJvol)

Aplfajcc musí umožnit reíerenrúm 
generováni hromadných e-mailú (Uožit 
te>t a odeslat)

3.4. Faktura bude doručena 
objednávky.

Na základě 
rozlišení 
charakteru se 
generují různé 
odstavce ve 
smlouvě.

Ruční 
ootifikacev 
moduhi 
Hodnoceni 
Charakter 
projektu

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:

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

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plněni (viz čl. 4.2.) (na 
základě „Protokolu o předáni a převzetí předmětu plnění"). Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

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

na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví

3.1. Cena za předmět plněni bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury) - jednorázová platba po předání předmětu plnění dle 
skutečně odpracovaných hodin. Faktura musí být vystavena nejpozději do 30 dnů 
ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis 
konkrétně uskutečněného plněni včetně počtu odpracovaných hodin.

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,



4. Stanoveny termín a místo plnění:

5. Smluvní sankce:
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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.

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 splněni 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 doručení.

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.

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.

4.1.Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění 
předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací"). Dodavatel je povinen začít s 
prováděním předmětu plnění neodkladně. Předpokládaný termín předání 
jednotlivých požadavků je dle rozpisu v příloze, tj. od 15.07., konečný termín plnění 
je 31.08. 2021. 

! ■ •. . i»

včetně předávacího protokolu) na adresu Jungmannova 35, Praha
1, a to nejpozději do 31.12. 2021.



6. Další podmínky:

7. Lhůta k akceptaci objednávky
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Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 30. 04. 
2021.

6.1.Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která 
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 stanovení 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 účinnosti 
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 předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 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 je vyhotovena v jednom stejnopisu a zaslána prostřednictvím 
datové schránky.

6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě 
změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 
Smluvními stranami.



S pozdravem

2 7 -04- 2021
Za Objednatele:

V Praze dne 

Za Dodavatele:
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Ing. Petr Polách, 
jednatel společnosti

Ing. Milan Krch,

ředitel odboru IAP

Digitálně podcpsal Ing. Petr

Ing. Petr Polách Dalunt2o2i.o4_29i5í)i!5i
+OZOO’

Hlavní město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
jungmannova 3o/za 
111 21 Praha 1 /43/

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.


