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Smlouva na poskytnutí odborných rolí pro realizaci vývoje 
v produktu Orbeon Forms

2021/152 NAKIT

se sídlem           
                       

                    

    
bankovní spojení       

„Objednatel“)

a

se sídlem                                    
                                            
                                            CZ

                                  
vedeném u Kraj. soudu v

bankovní spojení                         
                                                    

„Dodavatel“)

Smluvní strana Smluvní strany“ uzavírají 
v souladu s

“) a ustanoveními 
/201 ek ZZVZ“)

tuto smlouvu na poskytnutí odborných rolí pro realizaci vývoje v produktu Orbeon Forms
Smlouva“).

Preambule

Objednatel
realizaci webových XForms v produktu Orbeon“ “) na 

NAl{IT 
Národní agentura pro 
komunikační a informační 
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Smlouvy. Tato S s Dodavatelem
. Objednatel tímto ve smyslu ustanovení § O

Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou.

Úvodní ustanovení a ú Smlouvy

1.1 odborných kapacit pro realizaci vývoje XForms 
produktu Orbeon Forms Objednatele

Objednatele jeho 
Objednateli

Objednatel
Objednatele

Koncový zákazník“).

1.2

a) ;

b)
Dodavatele z ní

povolení jakéko

c)
vyplývající z

(ii) vyplývající 
z je rozporu s jakýmkoliv 

je

d) uvedené v této Smlouvy;

e) Dodavatel není v
o platném 

na
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f)
eho 

smyslu z ních 
;

g) neprobíh

vnit schopnost Dodavatele splnit jeho 

h)
povolení a
poskytnutí p Smlouvy a zet situaci kdy by platnost takové 

. (jak je 
2 odst. 2.1 této Smlouvy) a jeho poskytnutí 

Objednateli nesmí být v rozporu s

i) není si s
tu p

p

j) v Smlouvy 

v dispozici s
k

p

k
budo ; 

k)

omezeními;

l) mohlo dojít k omezení 

m)
Dodavateli vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy;

n)

Smlouvy.
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odst. 1.2 tohoto Smlouvy 
v

dle této Smlouvy bude
týmu v této Smlouvy) v jednotlivých 
odborných rolích uvedených a specifikovaných v této Smlouvy

vybrané role.

smlouvy

2.1 pro vybrané role a poskyt
v rozsahu a dle specifikace uvedené v

v souladu s
“).

2.2
rozsahu Objednatelem nadefinovaných rolí uvedených v b) této 
Smlouvy. 

Dodavatel je povinen realizovat p písemných 
Objednávka“). Na 

/ poskytovat Objednateli 
p p

“). Dodavatel je povinen 
potvrdit – akceptovat jejím

Dodavatel ne
Objednatel odstoupit od této Smlouvy.

musí obsahovat m

a) Objednatele a Dodavatele -li 
z ;

b) rozsah odst. 2.1 tohoto Smlouvy 
s ) MD (jak je 

tento pojem odst. této Smlouvy) u 
jednotlivých rolí;

c) není Objednatele;

d) stanovení termínu;

e) celkovou c (tato cena bude stanovena 
postupem dle odst. této Smlouvy);

f) -
.
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mj. specifikovat v

;

2.5 Objednatel je ode dne 

– Dodavatelem

a) Objednatele a Dodavatele

b)

c) specifikaci 

d) osoby -
.

je doplnit
. L

nové bez vad.

2.8 – Objednateli dojde k smlouvy
povinnosti Smluvních stran dle této odpovídají v celém 

povinnostem Objednatele a Dodavatele stanovených 
touto Smlouvou Smlouvy z
12 této Smlouvy.

to i v

je v takovém Objednatel
potvrdí a Dodavateli.

2.10 Dodavatel se zavazuje 
bezodklad po potvrzení Objednatelem 
stanoveno jinak a to v
povinnosti Smluvních stran dle této
povinnostem Objednatele a Dodavatele stanoveným touto Smlouvou. 

2.11 Objednatel se zavazuje zaplatit za nuté v souladu se Smlouvou a 
sjednanou Cenu (jak je tento pojem odst. této

Smlouvy). 
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2.12 Smlouvy

Smlouvy. 

i její potvrzení y
y 8 této 

Smlouvy.

této 

a jakosti o
i ze

1 .

2.15 Objednatel se zavazuje poskytnuté v souladu s touto Smlouvou a 
C

Objednatel není povinen ou .

Objednatel tímto informuje Dodavatele Smlouvy
-

kdy bud R poskytovat pro Objednatele 
bude mít 

stanoven 
Cena 

R
Výkaz práce“).

uvedené konstrukcí typu
touto Smlouvou.

2.18
nebo této Smlouvy.

procedura

v výslovným 
a
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v souladu s

v souladu s .

dle této Smlouvy 
kapacity osob s p

„Zadávací 
dokumentace“ ). Dodavatel 
je povinen zajistit kontinuitu svých osob podílejících se na p

p
takového p

kterou bu p
(5

.

Objedna

této Smlouvy.

-
-

Objednatelem nahrazen no ( ) 
pracovních dn
o

této Smlouvy

hodnocení nabídek v
nahrazuje - . 

v

dodatek.  
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prokaz

-
ve své nabídce v

jsou Smlouvy (uvedeny v této Smlouvy)
é v rozsahu 

stanoveném v této Smlouvy
mít 

jakém byly y do tohoto hodnocení 
nabídek v osoby (poddodavatele). Dodavatel 
je

-li Objednatel s by (poddodavatele) 

informací a k 11 této Smlouvy a k
této Smlouvy ve stejném 

v jakém je k

dokumenty se svými poddoda
souladu s

Objednatelem a nebudou v rozporu s této 

hradit v uvedených 

vyzvat k
-mailu nebo telefonicky. Tato výzva k

daného 

musí reagovat na výzvu k
ln S

-
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doba“). Dodavatelem

Dodavateli a Dodavatel podpisem této Smlouvy souhlasí 
s poskytnutého Smlouvy

k P 2 1

2 odst. 2.1 této Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
stanovených

Dodavatelem
jednotlivých rolích

poskytnutých Dodavatelem. 

Dodavatelem e 
druhý (2.)

o. Objednatel potvrdí poskytnutí 
o o ve sjednaném rozsahu 

poskytnutí 

zavazuje poskytnout Dodavateli
nesrovnalostí.

„Dokumentace“). Nestanoví-li 

a) dokumentace vztahující se k

k

adminis atp

dokumenty budou v ohledem na 

b) e zdrojových kód ch verzí
-li Dodavatel povinen tyto zdrojové kódy a související 

dokumentaci v souladu s touto Smlouvou a poskytnout;
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c)

Objednatele dnem podpisu .

písemného dokumentu
v listinné 

Document Format) nebo v
na 

je 
kontaktní 
nebude Objednatelem stanoveno jinak.

vo na zaplacení 
c bude

(1) vyhotovení.

v 8 této Smlouvy. 

je uveden v 2 této Smlouvy.

Cena

Cena za poskytnutí dle konkrétní vých 
této Smlouvy za MD v jednotlivých rolích dle 

této Smlouvy
Cena“).

ednotkové ceny pro jednotlivé role jsou uvedeny v této Smlouvy a 
jednotkových cen uvedených v nabídce Dodavatele v

. nich zahrnuty 
pro Objednatele. 

této 
Smlouvy.

sou uvedeny v K C
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1 900 - (slovy

(MD) Smlouvy
s poskytovaných osobou v jedné roli

evidovat svoji
s

Platební podmínky

5.1 Cena za bude 
Objednatelem dokladu (faktury) vystaveného
Dodavatelem. rozsahu a 

kontaktními osobami obou Smluvních stran.

5.2
e

kontaktními osobami obou Smluvních stran.

Dodavatel -li Objednatelem stanoveno jinak

Objednatelem.

doklad (faktura) vystavený Dodavatelem musí 

Zákon o DPH“)
a zejména tyto 

a) a ;

b)

c)

d) platební podmínky v souladu se Smlouvou;

e) popis fakturovaného 
vou Cenu.

f)
kontaktními osobami obou Smluvních stran.

NAl{IT 
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5.5
v souladu s touto Smlouvou

k
sti 

dní 
Objednateli.

jedním z 
ích 

a) v

b)

uvedený v

5.8
Dodavatele.

Doba splatnosti vystaveného Smlouvy je 0 
ho Objednateli.

5.10 Objednatel neposkytuje Dodavatel .

5.11

Dodavatel
smyslu ust. Z -

Dodavatel
vedený poskytovatelem plat

Objednatel
ust. 

Dodavatele

Objednatelem v souladu s ustanovením toh
poskytnutého dle Smlouvy.

Dodavatele 
Dodavatelem 

NAl{IT 
Národní agentura pro 
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ust. 
Smluvní strany se Dodavatel
který bude ze strany Dodavatel

ust. 
ust. 

Objednatel Dodavateli 
se doba splatnosti zastavuje a

Objednateli s uvedením 
Dodavatel

Dodavatel

Dodavatelem
Objednateli) v souvislosti s
vyplývající z 2 000 000 - dva miliony

za .

Dodavatel pojistnou smlouvu dle odst. tohoto 
pojistku po

(5) pra

Smlouvy.

pojistiteli Dodavatel. Objednatel je
Dodavatel

Dodavatel.

Sankce

Dodavatele s odst. 8 této 
Smlouvy z Dodavatele je Objednatel 
Dodavatel povinen zaplatit 5 - tisíc korun 

. Tuto smluvní pokutu není povinen 
Dodavatel uhradit v

NAl{IT 
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je Dodavatel v prodlení s poskytnutím 
je Objednatel Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve
1 jedno procento) z C st. 

den prodlení.

. 1 odst. 1.2 této Smlouvy
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve
250 000 - za

Dodavatele plynoucích z této Smlouvy
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve
250 000 - ) za

Dodavatele vyplývajících 
z ustanovení 10 této Smlouvy je
povinen zaplatit smluvní pokutu ve 250 000 - tisíc korun 

).

povinností Dodavatele vyplývajících 
z ustanovení 11 této Smlouvy je
povinen zaplatit smluvní pokutu ve 250 000 - tisíc korun 

).

Objednatele v 12 odst. 12.8 
je
50 - takového 
prodlení.

R rozporu se Smlouvou je
Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve procenta) z Ceny dle 

této Smlouvy.

é povinnosti uvedené v odst.
této Smlouvy

smluvní pokutu ve procenta) z stanovené 
den

povinností.

odst.
a/nebo této Smlouvy 

000 -
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odst. a/nebo
této Smlouvy je
povinen zaplatit smluvní pokutu ve 5 000 -

.

y
této Smlouvy je

povinen zaplatit smluvní pokutu ve 250 - tisíc korun 
)

pokutu ve -

-li Objednatel v prodlení s
prodlení v souladu s

osoby jmenovaného soudem a

a zaplacením jakékoli Objednatele na 
. 

je (15)
Dodavateli.

Objednatel Dodavateli dle této Smlouvy 

Není-

8.1 Dodavatele a Objednatele smluvních a obchodních 
pro S

Za Objednatel

NAl{IT 
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Za Dodavatel

8.2 Dodavatele a Objednatele
této S

Za Objednatel

Za Dodavatel

-
osobu 

odpovídajícími
mi to do ( ) pracovních dn

pro nahrazení Objednateli.
osobu ve

odavateli. 
tohoto odstavce Smlouvy není nutné k

smluvních a obchodních bez

a vyšší moc

Dodavatel dle ustanovení
Dodavatel

Objednatel
Objednatel Dodavatel povinností vyplývajících 
ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlep

deset (10) dn Objednatel
Smlouvy odstoupit.

Smlouvy

NAl{IT 
Národní agentura pro 
komunikační a informační 
technologie, s. p. 
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Dodavateli Dodavatel s ohledem na 

k
nebo v

vyšší moc“).

o Smlouvy

v této 

osobních nebo 
které byla 
Smlouvy

nebo

je v kompenza
( )

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

Smlouvy vztahuje 
smluvní pokuta.

ena v
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Další práva a povinnosti Smluvních stran

10.1 -li touto 
S

-mailu na adresy Smluvních stran 
uvedené v 8 této Smlouvy.

10.2
k této Smlouvy. Tat

Dodavatel objektech Objednatele a v
Dodavatel

musí Dodavatel v
teli.

v rozporu 
s
své

nebo

10.5 dle í 

svých . 
dle této Smlouvy. 

Dodavat

Dodavatel
odkazy na Objednatel
vést k identifikaci Objednatel Objednatele.

Dodavatel povinností z této Smlouvy pouze ty své 
jsou k .

10.8 pod
koordinaci 

poddoda
Objednatel – Dodavatel

nikoli mezi Objednatelem poddodavateli.

a 
jednotlivých .

NAl{IT 
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10.10
s subjekty. 

10.11 Dodavatel se 

a) plnit 
termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

b) Objednatel
této Smlouvy;

c) Objednatel
této Smlouvy;

d) Objednatel Objednatel 
( ) pracovní dny mi

mluvních stran 

e) do (5 Objednateli 
dokumenty prokazující kladených na 

jednotlivé odborné role stanovených 
v této Smlouvy a/nebo dokumenty

jakém 
. 

m
;

f)
je

vstup .

g)

10.12 Dodavatele anebo jeho 
vznikne Objednateli Dodavatel

Obchodní tajemství

11.1
související se S

S Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou 
ou obchodním tajemstvím. 

NAl{IT 
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11.2 Smluvní 
strany bo pro jinou 
osobu. Zavazují se zachovat je v

pod dle této Smlouvy a 
ni se s nezbytném rozsahu 

aly uvedené 

11 Smlouvy 

S

byly písemným souhlasem obou S

jinak
jedné ze S

Sm

S

je Objednatel

je Objednatel .

Smlouvy.

11.5 p

j

e-

Smlouvy se rozumí zejména 

likvidace s
.
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Osob
této Smlouvy nezanikají povinnosti Dodavatele

11.8 Smluvní strany se 
C . této Dodavatel

11.10

“) 

11.11 Dodavatel

a)
Objednatele;

b)

o

c)
podmínek a v rozsahu Dodavatelem stanoveném.

11.12 Dodavatel

a) v

Objednatele.  

a)

k
aktualizovat;

NAl{IT 
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b)

c) o
spolupracovat s

v nezbytném rozsahu;

d)
Smlouvy;

e)

této Smlouvy;

f) postupovat v souladu s

poskytovat v

Doba trvání Smlouvy

12.1 S dnem jejího podpisu 
dnem u

.

12.2 . 2022 nebo 
jejím .

a bez sankce 
.

Tato S

a) písemnou dohodou S

b) Objednatele;

c) odstoupením jedné ze Smluvních stran od této S
Smlouvy druhou Smluvní 

uvedených v ustanoveních této Smlouvy. 

Smlouvy 
na zejména

a) prodlení Dodavatele s povinnosti plynoucí z této Smlouvy 
nebo (5) pracovních

NAl{IT 
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b) Dodavatel se Objednateli ícího znaky nekalé 

c) dva (2x) povinnost dle 
této Smlouvy nebo

d) je-li Dodavatel
v

majetek byl zc

e) plní kterékoliv z ustanovení Smlouvy

týkajících se 1 odst. 1.2 Smlouvy;

týkajících se 
l. Smlouvy;

uvedených v Smlouvy

f)
Objednatele na odstoupení od této Smlouvy

g) k dle 
10.11 odst. e) této Smlouvy (zpravidla 
5 tomu Objednatel poskytne.

významné 

p Smlouvy.

12.5 Dodavate Smlouvy pouze v
s
Dodavatele.

Smluvní 
strany o odstoupení od Smlouvy druhé S

-li si Smluvní 
jsou Smluvní strany 

Smlouvy.

Objednatel
s jednou (1) ho e

písemn
Dodavateli.

12.8
poskytnout Objednateli dokumenty a informace vztahující se 

NAl{IT 
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k (5)

v rozpisu dle jednotlivých rolí a ých rolí
v ých v
stanoveným pro danou roli v .

Smluvní dle 
tohoto odstavce Smlouvy je C

Dodavatel
daného

novým dodavatelem
jednoho (1) e. odrobné podmínky 

v é který je Dodavatel povinen vystavit poslední den 

P

hmotným (jak je tento 
odst. Smlouvy

na Objednatele
Objednatele 

faktického

stran. stanovené dle této 
Smlouvy.

-li Dodavatelem v 2 odst. 2.1
této Smlouvy provedeny s

souvisejících s 

Autorský zákon“)
upravené 

(výhradní licenci k upraven
jeho i) u

NAl{IT 
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.
Autorské 

.

uvedené v odst.
dohromady jako 

Autorská díla“ a jednot Autorská dílo“.

Objednateli § 

a) výhradní licence k

byla takov Autorsk díla a v souladu se Smlouvou a 
ými a to v 

této Smlouvy 

b)

c) licence

d)
postoupen .

Dodavatel Objednateli souhlas k
by

hlas k
budoucnu 

-li v
Dodavatel Objednateli k

datab to jak 

Dodavatel Objednateli.
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ých v programovacím jazyce se licence ve smyslu odst. 
Smlouvy vztahuje ve stejném rozsahu na Autorsk díla ve 

strojovém i zdrojovém kódu odst. 2 této 
Smlouvy
Autorských d upravených Dodavatelem a 

související Dokumentaci.

odst. tohoto
Smlouvy nelze ze

Smlouvy S
ustanovení .

vztahuje 
k programovacím jazyce Objednateli na 

strojové i zdrojové kódy takových 
v programovacím jazyce i okumentaci vztahující se k
zdrojovým 

s

-

jej k tomu Objednatel zmocní.

ch kterých není obvyklé a u kterých nelze po 
l k

a
SW“

které

a)

b)
této 
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c)

souladu s

Objednateli v
O
k
Smlouvy. Dodavatel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli na

vztahu 
k sob. Objednatel se zavazuje 
bez
pro souvislosti s
Smlouvy.

Dodavatel e standardizovaným a 
v

ch. Dodavatel
jakékoli jiné 

souvislosti s standardizovaných . 
Dodavatel

poskytnutí licencí postoupení výkonu 
Smlouvy zdrojových a 

Dokumentace)
dle této Smlouvy.

zajistit poskytnutí licence dle podmínek stanovených Smlouvou na .
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I
mohou být KII“) nebo 

VIS“)
ZoKB“

vystupují v
a/nebo dal

– jako 
.

této Smlouvy 
/

kyberneticko

VyKB“) a 
II

této Smlouvy.

a)
„zákaznický audit“). 

relevance)

ro

b)

p
byl Dodavatel s

-

dokumentaci (dle relevance)
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KII
relevance) 

e k 

podmínek této Smlouvy;

c)

d) avatele podle 

pouze v

at s daty pouze 
v
a

s

Dodavatele nebo poddodavatele Dodavatele.

s
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Dodavatel se

oblasti lik

externího subjektu platí pro Dod

okolnost 

Dodavatel 

rychlému 
a
a
a

a rizicích souvisejících s
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vky Objednatele a legislativy 

cílem 

se na jeho vzniku podílel.

15.1 Tato S . Smluvních 
této S

oníku Autorského a .

15.2 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení O
Dodavatel

Dodavatel Objednatele
skutkové a S Dodavatel je v 

S
S povinnosti z této Smlouvy plynoucí.

této Smlouvy nebo v souvislosti 
s

Objednatele.

15.5
S

ozn S
uvedené v 8 této S
Smlouvy nebo v souvislosti s touto S
se rozumí 
pr

Smluvní str O

S t je nebo se stane neplatným 
nutitelnost vliv na platnost 

vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích
z obsahu této S

to S

Tato Smlouva je formou
souladu s .
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15.8 S

Smluvní strany své podpisy.

S

– Specifikace (

2 – y

– Ú

Za Objednatel Za Dodavatel

informací technologie

informací technologie
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1 –

této Smlouvy je poskytnutí odborných kapacit pro realizaci vývoje webových 
XForms

Strategickým cílem M
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2 - Vzory Výkazu práce

Výkaz práce

 VÝKAZ PRÁCE

MD

Role

Vykazovaný rok

Datum

Podpis Objednatele

Podpis Poskytovatele 

Datum

Název Smlouvy

NAl{IT 
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NAl<IT 

I 

j j 



Smlouva na poskytnutí odborných rolí pro realizaci vývoje v produktu Orbeon Forms

1

3 – Údaje o týmu
( se z b a c)

List 3a – nabízených rolí ceny ho týmu

1 Cena za MD (2
-

-

(1) v
a kontakt na osobu

(2) vyplní dodavatel v

celková 
4 odst
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List 3b – S rolí a minimální zkušenosti osob dle 

Název Role Popis Role setká s 
utajovanými 

(je-
-li uvedeno jinak)

se znalostí 
XML a XForms

ne

praxe na 
apliakcí 
Má znalosti: 
-
-

uvedeno v

Senior se 
znalostí XML a 
XForms

ne

5 let praxe na 
Má znalosti: 
-
-

i
uvedeno v

NAl(IT 
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List 3c – zkušeností 3a

NAl{IT 
Národní agentura pro 
komunikační a informační 
technologie, s. p. 

Web VVVOJáf 5e ma:tostr XML .a Xforms 

3 oky pr.ncc na připravě a progr;:imovanf webových aiplilcaci 

Xforms 

HTM L5 

J;:ivaSc ipt 

Boots.trap 

CSS 3+ 

XML 
REST 
GIT 
O rbco n Forms. 

SQL d ataibáze a data ba zo'llé mo cle!",' 
Doc ['r 

Kubell'fl@tc-s. 

Appl kation I nsi,ghts 

D11vOps. 

5 ~t praxi:! na pťpravě a programová ni wc-bových af)likací 

X:forms 

HTMLS 
JavaSc ·pt 

Bootstrap 

XML 
REST 

GIT 
O rbeo n Forms. 
SQL d atab.izc a dt1ta ba zov@ mo i:l['l,' 
Doc i:!!r 

Kubc:rnetcs 

Applicatio n I ns.iEf1ts 
Dc:vOps 

1 = pcvtniné 
2 = doplňmv~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

SpliluJo 
ANO,JNE 

J • 

J • 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 

ANO 
ANO 

ANO 

ANO 
ANO 
NE 
NE 

ANO 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 

ANO 
ANO 
ANO 
NE 

NE 
NE 

ANO 




