Stejnopis č.1

SMLOUVA O

DODÁVCE WEBOVÉ APLIKACE

WWW.PRAHASPORTOVNI.EU
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

a

roku dle
a

5

2445

a

účinném zněnl

nás| zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

v

platném

(dále jen .o.z.')

(dále jen „smíouva")
Hlavní město Praha

-

Odbor

sportu

a

volného času

magistrátu hlavního města Prahy

IČO: 00064581
se

sídlem: Mariánské náměstí č. 2, 110 O0 Praha 1

zastoupený
(dále jen „ObjednateI“)
a

Operátor ICT.

a.s.

IČO: 02795281
sídlo: Dělnická 213/12. 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
zastoupená Michalem Fišerem, MBA předsedou představenstva a
představenstva

oddíl B, vložka 19676
Bc. Petrou Burdovou,

místopředsedou

(dále jen „Dodavateí“)
(Objednatel

a

společně také jako „Strany smlouvy")

Dodavatel dále

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že
a.

b.

c.

Objednatel je veřejnoprávní korporací, jejíž postavení hospodaření a vnitřní poměry upravuje zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších předpisů, když jeho hlavní činností je
pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanu, a chránit veřejný zájem vyjádřený
v zákonech a jiných právních předpisech;
Objednatel v rámci své činnosti podporuje mimo jiné rozvoj sportu na území hlavního
pňčemž prověřuje možnosti vylepšení a užití moderních technologií v této oblasti;

Prahy,

a existující podle právního řádu České republiky, jejímž
přičemž hlavním účelem Dodavatele je poskytování
je
Objednatel,
jediným
služeb
a
a
objednateli,
jednou z klíčových aktivit Dodavatele je vytváření
kvalifikovaných
odborných
a rozvíjení
technických, personálních, infrastrukturáíních, organizačních, znalostních a dalších
předpokladu pro komplexní zajišťování služeb provozu podpory a rozvoje informačních systémů;

Dodavatel

je

obchodní

zakladatelem

d.

města

společností

a

založenou

akcionářem

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn uzavřít
Smlouvu a plnit závazky v ní obsažené tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy;
Dodavatel

se Strany smlouvy, vědomy si svých závazku v této Smlouvě obsažených
vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

a s

úmyslem být

tuto

touto Smlouvou

1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1 1

Dodavatel se
1 1.1

11.2

1 2

Příloze č. 1 této

objednatel
Smlouvy.

Dodavatel
znalostí

—

Smlouvy

aplikaci VWVWPRAHASPORTOVNLEU blíže speciíikovanou
specifikace (dále jen „webová aplikace?;

Technická

zpracovanou

provozní

a

uživatelskou

dokumentaci

kwebové

aplikaci

českém
se

zavazuje zaplatit Dodavateli

POVINNOSTI STRAN
2 1

webovou

Smlouvy

objednateli
jazyce;

dodá
v

že v souladu s ustanoveními této

objednateli

dodá
v

zavazuje,

a

za

dodanou webovou

aplikaci

odměnu dle čl. 4 této

PŘI POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ

zavazuje postupovat při zpracování a dodávce s řádnou péčí, dle svých odborných
dle pokynů objednatele; to nezbavuje Dodavatele odpovědnosti upozornit objednatele na
se

nevhodnost

pokynů.

2 2

Dodavatel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny oprávněných osob objednatele
uvedených v odst. 6.1 této Smlouvy a také dodržovat vnitřní předpisy objednatele, zejména provozní
seznámen.
a bezpečnostní pravidla a opatření, se kterými bude objednatelem prokazatelně

2 3

objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou pro realizaci předmětu Smlouvy,
to především tak, že zpřístupní Dodavateli databázi IPR a rozhraní a dále se zavazuje zpřístupnit
Dodavateli data obsažená v databází jNET. Objednatel bere na vědomí, že výše uvedená součinnost
je nezbytná pro zahájení realizace dodávky webové aplikace a bez ní není možně webovou aplikaci
a

realizovat.

PŘEDÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE
3.1

3.2

je povinen předat objednateli webovou aplikaci v termínu do třiceti (30) pracovních dní od
podpisu Smlouvy za předpokladu plné součinnosti objednatele především ve vztahu k ustanovení
odst. 2.3 Smlouvy.
Dodavatel

předání webové aplikace bude vyhotoven předávací protokol písemně podepsaný oběma smluvními
stranami. V rámci předávacího protokolu je Objednatel oprávněn vytknout Dodavateli vady webové
do pěti (5)
aplikace, které je Dodavatel povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději
některé
neoznámení
nebo
Nesdělení
akceptaci
při
vady
připomínek
pracovních dní od jejich vytknutl.
o

povinnost Dodavatele bezodkladně odstranit vadu,
svým odborným znalostem vědět měl a mohl.
nemám vliv

předávací dokumentaci

3.3

V

3.4

V

4.

ODMĚNA

4.1

4.2

na

bude

jasně uvedeno

místo uložení

a

dále

o

které ví nebo

o

ní vzhledem ke

popsána konektivita

a

zálohování.

případě, že bude Objednatel v prodlení s poskytováním řádné součinnosti Dodavateli, je Dodavatel
oprávněn odložit splnění svých závazků dle této Smlouvy o dobu odpovídající prodlení způsobenému
objednatelem.
A

PLATEBNÍ PODMÍNKY

tisíc
Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli odměnu ve výši 131.000; Kč (slovy sto třicet jedna
korun českých) bez DPH jako cenu za dodání webové aplikace, a to do patnácti (15) dní po jejím
úplném předání a převzetí na základě předávacího protokolu.

smlouvy a v rámci zhotovení webové aplikace může u Dodavatele na
objednávky objednat další rozvoj projektu dle své aktuální potřeby a to za cenu
tisíc sedm set devadesát korun českých) bez DPH za jeden číověkoden.
devět
9.790,-Kč (slovy

objednatel

si

v na

základě této

základě samostatné

4.3

základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti řádného
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004
touto
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšlch předpisů a musí být vystavený v souladu s
Dodavateli
vrátit
lhůtě
ve
zpět
splatnosti
v
objednatel oprávněn jej

Daňový doklad vystavený

Smlouvou,

na

opačném případě je

Stránka 2

z

6

4,4

ODPOVĚDNOST ZA
Dodavatel odpovídá
aplikace
5.2

v

VADY

za

vady

délce čtyřicet

osm

Objednatel je oprávněn nahlá
je zjistil, aniž by tím bylo
jeho
povinen objednatele inform
způsobit nahlášené vady.

5.3

Dodavatel prohlašuje, že veš
vznese-li proti objednateli
ja
webové aplikace nebo
souvi

objednatele

a

odškodnit jej

v

webové aplikace

úspěšně upl
aplikací, bez ohledu na jeho o
užívání webové aplikace či
jeh
dopady takovéto situace, a to bez
dopadu na cenu plnění
sjednanou podle
současně nebudou
dotčeny an i nároky objednatele na
náhradu škody.
KONTAKTNÍ OSOBY SMLUV NÍCH
STRAN
oprávněné osoby, které budou
objednatele

6.2

A

u

na

Smlouvy,

KOMUNIKACE

Oprávněné osoby, které budou
Dodavatele zastupovat

mailovou adresu uvedenou
povinen odesílat objednateli

této

v

souvislosti

s

plněním této

kontaktních osob, oznámení
velektronickě podobě je
Poskytovatel
obě uvedené
e-mailové adresy
oprávněných osob.
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OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ
Za důvěrné informace

kterými
7.2

se

považují všechny údaje a infomace, které nejsou veřejně dostupné
v souvislosti s plněním této
Smlouvy.

a se

Dodavatel seznámí

se

Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost

všech

důvěmých infonnaclch objednatele a přijmout
organizační opatření kjejich ochraně. Při porušení této povinnosti
se Dodavatel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000; Kč (slovy: jedno sto tisíc
korun českých), a to za každé jednotlivé porušení
(bez omezení nároku na náhradu škody).

odpovídající smluvní,

7.3

technická

o

a

Za

porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je—li Dodavatel povinen důvěrnou informaci sdělit
základě povinnosti vyplývající z právních
předpisů. Přitom je však Dodavatel povinen informovat
tom předem objednatele, ledaže by to
příslušný právní předpis nepovoloval, a současně omezit

na
o

sdělované důvěrné informace
7.4

Povinnost mlčenlivosti

nejnutnější

rozsah

podléhající

sdělovací

povinnosti.

ochrany důvěmých informací podle této Smlouvy (včetně sankčních
na ukončení její účinnosti.

a

trvá bez ohledu

ustanovení)
7.5

na

Dodavatel nebude, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele publikovat nebo vyvíjet takové
aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto

reklamní či obdobné

předmětem ajménem objednatele. Toto ujednání se nevztahuje
v případech účasti Dodavatele ve
výběrových řízeních.

TRVÁNÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

oo SMLOUVY A

Tato Smlouva

6.2

Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo

na

uvádění

Smlouvou, jejím
objednatele v reíerenclch

VÝPOVĚD

8.1

je uzavřena

na

dobu řádného splnění závazků

vyplývajících

z

těto

Smlouvy.

výpovědí jedné ze stran bez udání důvodu.
případě sjednává v délce trvání dvou (2) kalendářních měsíců a počíná
běžet od prvního dne následujícího po dni, v němž
byla prokazatelně doručena písemná výpověď
druhé smluvní straně. Závazky smluvních
stran, vyplývající z již započatého plnění vsouladu se
zněním těto smlouvy, tj. před doručením písemné
výpovědi druhé smluvní straně, nejsou podáním
výpovědi nijak dotčeny.
Výpovědní lhůta

se v

tomto

8.3

Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy
odstoupit s okamžitou účinností, pokud bude objednatel
vprodlení súhradou faktury déle než třicet (30) dnů, nebo pokud bude Objednatel
vúpadku,
víikvidaci, pod nucenou správou, nebo pokud bude vůči němu uplatněn
zajišťovací prostředek
postihující podstatnou část jeho majetku.

8.4

objednatel je oprávněn od této
prodlení s plněním jakéhokoliv
Dodavatel v úpadku, v likvidaci,
zajišťovací prostředek postihující
v

8.5

Dohoda smluvních stran

být učiněny
8.6

V

v

o

Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud bude Dodavatel
z těto Smlouvy déle než tňcet
(30) dnů, nebo pokud bude
pod nucenou správou, nebo pokud bude vůči Dodavateli uplatněn
podstatnou část jeho majetku.
závazku

ukončení

listinné podobě

a

Smlouvy, odstoupení od Smlouvy nebo výpověď Smlouvy
doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany.

případě předčasného ukončení Smlouvy
aplikace.

se

řádně zpracované webové

VŠEOBECNÁ

A

Tato Smlouva

nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

v

souladu

uveřejňování

část

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany berou
smluv

93

objednatel zavazuje Dodavateli zaplatit poměrnou

musí

na

vědomí, že tato Smlouva vstupuje

zákonem č. 340/2015 Sb.,
těchto smluv a o registru smluv.
se

o

v

účinnost dnem uveřejnění

v

registru

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně
příloh a veškerých jejích případných
budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o
registru smluv. Uveřejnění

Smlouvy

zabezpečí Objednatel.
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Smluvní strany výslovně prohlašují že případné plnění je dné ze smluvních stran před datem účinnost
(avšak po podpisu obou smluvních stran) této Smlouvy je platné, jako by bylo uskutečněno od dat
účinnosti této Smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle této Smlouvy.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze

písemnými dodatky pode psanými

oběma smluvními stranami.

Smluvní

strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závaz kového vztahu založeného Smlouvou.

o

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovenít éto Smlouvy byla jakákoliv práva a povinností
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně
či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, le daže je ve Smlouvě výslovně sjednánojinak.
Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou věd omy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.
Stane-li

či ukáže-li se kterékoli

“

ustanovení této Smlo uvy

být neplatným, neúčinným, či zdánlivým,
platnost zbývajících ustanovení této
nahradí
Smluvní
takové
neúči
nné, popřípadě zdánlivě ustanovení Smlouvy
neplatné,
Smlouvy.
strany
které
bude
eko
a
ustanovením,
platným
účinným
nomickým dopadem co nejbližší ustanovení,
svým
které má být nahrazeno, a úmysl smluvních stran nebud e takovou změnou dotčen.
tato

se

z

neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv

V souladu

na

ustanovením

5 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějšíc
strany dohodly, že pro řešení případných sporů z této Smlouvy bude v prvním stup
předpisů,
místně příslušný obecný soud objednatele.

9.9

s

se

9.10

Pokud

v

této Smlouvě není stanoveno

předpisy České republiky, zejména
Každá

9.11

a)

že

věcí
v

ze

smluvních stran

jinak, řídí

se

práv ní vztahy

z

ní

vyplývající

obecně

závazný mi

o z

prohlašuje.

neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním
zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného

obecného

souvislosti

s

podnikáním svým

b) že neposkytne, nenabídne
nevyžaduje.

nebo
ani

jiného,

neslíbí neoprávněné

výhody

třetím

stranám, ani je nepřijme

a

9.12

Tato Smlouva

je vyhotovena

smluvních stran obdrží dva (2)
913

Nedílnou součástí této
Příloha 1

Na důkaz

připojují

-

Technická

podpisy

a

prohlašují,

s

obsahem této

že tato Smlouva

každá

ze

Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění,
byla uza vřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

vp raze dne

operátor ICT, a.s.
Fišer, MBA
předseda představenstva

č

Michal

Operátor ICT,

platností originálu, přičemž

speciňkace

21 "BŽ- \Ik?k*

V Praze dne

s

Smlouvyjsou následující přílohy:

toho, že smluvní strany

své

ve čtyřech (4) stejnopisech
stejnopisy

a.s.

Bc. Petra Burdová

místopředseda představenstva
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PŘÍLOHA č.

1

-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Webová

9.1

aplikace bude obsahově a funkčně shodná či obdobná se stávajícím webem
httpstl/www.prahasportovni.cz/. Předpokladem implementace webové aplikace je jednorázové
převedení dat na pňpravený konektor z databáze IPR a napojení na databázi jNetPublish. Dále je
předmětem dodávky vytvoření potřebného rozhraní pro editaci obsahu s možností víceúrovňového
řízeného vstupu a vytvoření automaticky generovaných datových feedů, která budou umožňovat
načtení uživateli upravených dat u jednotlivých sportovišť.

9.2

Webová

9.3

Dále bude webová
9.3.1

aplikace

bude realizována a

předána

Gratická část webová

(b) responzivní

Databáze

webu pro

sportovišť s

Kalendář akcí

chytré telefony

možností íiltrace a štltkovánl

ve

webové

ve

aplikaci);

Novinky (import jNetPublish).
víceúrovňovým přístupem:

s

rozhraní a

Možnost vlceúrovňové administrace

Sepsání kompletní dokumentace

k

-

jeho napojení

na

personalizace práv

funkční část webu;

na

editaci obsahu.

projektu:

(b)

Kompletní projektová

(c)

Kompletní projektová dokumentace

k

DB;

dokumentace k funkční části webu

(Uživatel).

k editačnímu rozhraní

(administrátor

-

více

úrovní).

Vytvoření automaticky generovaných datových feedů:

(a) Vytvoření datového feedu
změněných informací,
(b)

Datové

feedy budou

ve

1x denně

fonnátu CSV / XML,

vystavovány

ve

(c) Budou dostupné veřejně l chráněné heslem,
9.3.6

(import IPR);

-

(a) Kompletní projektová dokumentace

9.3.5

(import IPR);

aplikaci);

webové

(a) Vytvoření webového editačního

9.3.4

tablety.

-

Rozhraní pro editaci webu

(b)

a

(import jNetPublish);

(e) osobnosti (staticky
(f)

současného stavu;

ze

možností ňltrace a štltkovánl

(d) Projekty (staticky

9.3.3

My SQL ver.5.G

aplikace

(b) Databáze klubů

(c)

nad databází

aplikace

verze

Funkční část webové

(a)

a

aplikace splňovat následující požadavky:

(a) graňka bude přímo vycházet

9.3.2

prostředí Wordpress

v

který bude nositelem uživateli

speciální části webu;

dle

dohody.

Obecné:

(a) Aplikace bude realizována

předmětem dodávky podle

včeské

této

jazykové
smlouvy.
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z

G

verzi.

ostatní

jazykové

verze

nejsou

