
Statutární město Ostrava

Číslo smlouvy objednatele: 1273D1/2022/IT

Číslo smlouvy poskytovatele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku programového vybavení a poskytování

služeb technické podpory provozu

A. Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava ICZ a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Na hřebenech || 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupené Mgr. Kateřinou Šebestovou zastoupena _

náměstkyní primátora na základě plné moci

IČO: 00845451 IČO: 25145444

DIČ: C200845451 (plátce DPH) DIČ: CZ699000372

   
Peněžní ústav: _

Číslo účtu: _

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, sp.zn. B4840

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke smlouvě na dodávku programového vybavení

a poskytování služeb technické podpory provozu vedené u objednatele pod číslem 1273/2022/IT, ze dne

8.4.2022 (dále jen „smlouva").

čl.I.

Změny ve smlouvě

1. Znění čl. |||. Předmět smlouvy se v odstavci 3 pism. a) doplňuje následujícím zněním:

- součástí Maintenanceje kontinuální přechod na aktuální webovou službu poskytovanou systémem

CzechPOINT viz. Příloha A odst. E tohoto dodatku)

2. Znění čl. V. Místo a termín plnění se v odstavci 2 měnítak, že:

- služby dle čl. |||. odst.1. budou objednateli předány nejpozději do 3 měsíců od účinnosti tohoto

dodatku.
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3. Znění čl. VI. Cena a odména za poskytované služby se v odstavci 1. a v odstavci 2 nahrazuje

následujícím zněním:

1. Cena za splnění předmětu této smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran a činí za plnění:

. dle čl. |||. odst. 1 293 560,- Kč bez DPH

0 dle čl. |||. odst. 2 263 000,- Kč bez DPH

Podrobná cenová kalkulace je uvedena vpříloze č. 3 smlouvy. Příloha č. 3 Cenová kalkulace se

nahrazuje přílohou B tohoto dodatku.

2. Odměna za poskytované služby technické podpory:

. dle čl. |||. odst. 3 písm. a) činí:

- 46 872,- Kč bez DPH/rok za plnění dle čl. |||. odst. 1

- 37 800,- Kč bez DPH/rok za plnění dle čl. |||. odst. 2

0 dle čl. |||. odst. 3 písm. b) nepřesáhne za daný kalendářní rok částku 50 000,-Kč bez DPH.

Cena prací je stanovena ve výši 1850,-/hod bez DPH

4. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou A tohoto dodatku.

5. Příloha č. 3 smlouvy, Cenová kalkulace, se nahrazuje přílohou B tohoto dodatku.

čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 09990/RM1822/156 ze dne 26.07.2022.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v celostátním registru smluv podle zák.

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,

že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel bez zbytečného odkladu.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatekje uzavřen v elektronické podobě.

6. Není-li v tomto Dodatku výslovně stanoveno jinak, pojmy s počátečním velkým písmenem mají stejný

význam jako pojmy užité s velkým počátečním písmenem ve Smlouvě.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.

8. Tento Dodatek se řídí platnými právními předpisy České republiky.

9. Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek ke dni podpisu přečetly a že byl uzavřen podle jejich

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadné nevýhodných

podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu. Což stvrzují vlastnoručními podpisy oprávněných

osob.
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10. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha A Dodatku: Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy,

Příloha B Dodatku: Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy.

Za objednatele

Datum:
 

Místo:
 

Za zhotovitele

Datum:
 

Místo:
 

 

 

Mgr. Kateřina Šebestová

náměstkyně primátora

"ELEKTRONICKY PODEPSÁNO"

Antonín Drahovzal

Na základě plné moci

"ELEKTRONICKY PODEPSÁNO"
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Příloha A dodatku: nové znění přílohy č. 1 ke smlouvě č. 1273/2022/IT

Příloha A

Příloha č. 1 Smlouvy

A. Programové vybavení pro zajištění konverzí z moci úřední dle čl. III. odst. 1.

Integrace elektronické spisové služby ICZ e-spis a služeb Czech POINT@office umožní provedení

autorizované konverze a zaevidování výstupu z autorizované konverze z moci úřední (dále také KZIVIU)

oprávněnými uživateli v prostředí spisové služby.

Konverze dle Zákona č. 300/2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

znamená:

. úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo

datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení

konverze (dále jen „doložká"),

. úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě

způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické,

nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením

konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Autorizovanou

konverzi provádějí kontaktní místa veřejné správy Czech POINT.

V prostředí spisové služby bude umožněno provedení autorizované konverze:

. z listinné podoby do digitální,

0 služba Elektronické do Listinné je od 1.7.2022 zrušena pro externí systémy přes API 1

Spisová služba umožní odeslání dokumentu ke konverzi oprávněnou osobou. Po provedení konverze

budou ve spisové službě uloženy výstupy 2 provedené konverze včetně ověřovací doložky:

' soubor PDF vzniklý spojením skenovaného obrazu, doložky, podepsán certifikátem

organizace (kvalifikovaná elektronická pečeť) a časovým razítkem — v případě konverze z listinné

do elektronické podoby.

' Dokument z provedené konverze získá v ICZ e-spis© veškeré potřebné atributy vyžadované

platnou legislativou:

' UID zaručení prokazatelnosti

. ČJ

' spisový znak

' skartační znak

' skartační lhůtu

Součástí nástrojů spisové služby bude evidence provedených KZIVIU, která bude obsahovat tyto údaje:

' ID doložky z detailu akce

' UID objektu

' ČJ objektu

' ID komponenty z detailu akce

Dodatek č.1 ke smlouvě na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické _

podpory provozu



Statutární město Ostrava

' název komponenty z detailu

' FM

' Pracovník

' Datum akce

B. Základní předpoklady součinnosti zákazníka

Nákup komerčního serverového certifikátu pro autorizaci ke službě Czech Point

Vzdálený přístup k aplikaci ICZ e-spis® po dobu instalace

' Zaregistrování organizace v systému CzechPOINT.

Zajištění odběru kvalifikovaných elektronických pečetí a razítek

V průběhu řešení mohou být identifikovány další požadavky na součinnost, tyto případné požadavky

budou řešeny ad-hoc při realizaci.

C. Podmínky provozování

' organizace (OVM) s účtem ve Správě dat OVM (https://www.czechpoint.cz/spravadat/)

' organizace má registrovanou agendu ESSLjako AIS v JIP ve „Správě dat OVM” je nastavený

certifikát AIS (komerční systémový certifikát) — viz Příručka pro lokálního administrátora — Seznam orgánů

veřejné moci", kapitola 3.11

' pracovníci organizace OVM s právem provádění autorizované konverze z moci úřední

(případně na žádost):

' mají přiřazené požadované role v e-spis

vvl

' Instalace e-spis verze 2.37.07 a vySSI a jemu kompatibilní komponenty

D. Automatizovaná konverze dokumentů na vstupu (plnění dle čl. III. bod 2 Smlouvy) — Hromadná

digitalizace

Předmětem je rozšíření programového vybavení 0 automatizované (strojové) zpracování konverzí,

v návaznosti na nové funkcionality na straně provozovatele Czech POINT. Automatizovanou konverzí je

myšlena taková konverze dokumentů, která je prováděna výhradně stroji, tedy bez lidské obsluhy.

Služby rozhraní budou provedeny v souladu s dokumentací webové služby autorizované konverze z moci

úřední vydávanou a aktualizovanou Ministerstvem vnitra (Dokumentace k projektu Czech POINT/ Webová

služba autorizované konverze z moci úřední) k datu nasazení do produkčního prostředí objednatele.

V aktuálním znění ke dni zahájení veřejné zakázky zveřejněna zde v

https://www.czechpoint.cz/pub|ic/vyvojari/ke-stazení/

Minimální rozsah řešení

Automatizovaná konverze umožní digitalizaci listinných dokumentů na vstupu úřadu prostřednictvím

hromadných operací prováděných podatelnou. Funkcionalita bude implementována v návaznosti

na stávající nástroje pro hromadné skenování dokumentů.

Rozšířenými nástroji programového vybavení bude zajištěna:

. autentizace k webové službě Czech POINT a odeslání požadavku na provedení autorizované

konverze,
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. vygenerování výstupního elektronického dokumentu ve formátu PDF, který se bude skládat

ze zkonvertovaného vstupního listinného dokumentu a doložky, kterou vygenerovala webová

služba automatizované KZMÚ,

. tento dokument opatří spisová služba kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným

časovým razítkem.

V rámci automatizovaných procesů bude možno získat v prostředí spisové služby

. seznam všech úspěšně provedených konverzí,

. seznam neúspěšně provedených konverzí.

Pro provoz služby je objednatel povinen zajistit odpovídající certifikáty a služby poskytování

kvalifikovaných elektronických pečetí a razítek.

E. Změna webových služeb v rámci technické podpory

Provozovatel Czech POINT stanoví pravidla pro verzování webových služeb:

V případě potřeby provést změny ve webové službě automatizované KzMÚ bude uvolněna nová verze

webové služby.

Bude platit, že k určitému časovému okamžiku mohou současně fungovat teoreticky až tři platné webové

služby:

1. Stará webová služba, která bude mit stanoveno datum ukončení poskytování webové služby (např.

endpoint https://cert. test. czechpoin t. cz/konverze/ws/1.0/automat/kzm u/le)

2. Aktuální webová služba (např. endpoint

httpsz//cert. test. czechpoint. cz/kon verze/ws/1.1/automat/kzm u/le )

3. Nová webová služba — nově vyvinutá webová služba (např. endpoint

httpsz//cert. test. czechpoint. cz/konverze/ws/1.2/automat/kzmu/le)

Poskytovatel je povinen zajistit přechod na Aktuální webovou službu s dostatečným předstihem

za podmínky minimálně 30denního ověřovacího provozu.

6/7 Dodatek č.1 ke smlouvě na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické _

podpory provozu



Statutární město Ostrava

Příloha B dodatku: nové znění přílohy č. 3 ke smlouvé č. 1273/2022/IT

Příloha B

Příloha č. 3 Smlouvy

Cenová kalkulace

Cena

Produkt / Obchodnl nazev/ Popls v Kč bez DPH

Dodávka programového vybavení dle čl. III. odst. 1. smlouvy a

1' Maintenance

Licence programového vybavení 234 360,00 Kč

Implementace a uživatelská dokumentace 59 200,00 Kč

Služby technické podpory — Maintenance, dle čl. |||. odst. 3., písm. a) 46 872,00 Kč

2. Dodávka programového vybavení dle čl. III. odst. 2. smlouvy a

Maintenance

Licence programového vybavení 189 000,00 Kč

Implementace a uživatelská dokumentace 74 000,00 Kč

Služby technické podpory — Maintenance, dle čl. |||. odst. 3., písm. a) 37 800,00 Kč

3. Služby technické podpory — Support, dle čl. III. odst. 3., písm. b)

Jednotková cena prací a služeb v Kč/hod. 1 850, 00 Kč
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