
MUKUP005G5EB
OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Pro vodu,

vzduch a přírodL

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění
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CZ283 58 589
FIO Banka
2700616788/2010
Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel

osoba pověřená odborným vedením dodávky:

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
jednající:

(dále jen Zhotovitel)
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Předmět a rozsah smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel 
se zavazuje za řádné provedení Díla zaplatit částku sjednanou v této smlouvě. 

2. Dílem se podle této smlouvy rozumí „Zpracování digitálního povodňového 
plánu" pro Objednatele dle specifikace, která je uvedená v projektové 
dokumentaci. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
dodavatelských a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

4. Kromě vlastního provádění díla dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i 
všechny výrobky a materiály a softwarové licence, z nichž se Dílo skládá. 

5. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní 
zodpovědnost. 

III. 
Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny 

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu či. II. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na 
základě zadávací dokumentace a činí celkem: 

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena bez DPH 74.000 Kč 

DPH 2 1% 15 540 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 89 540 Kč 

Slovy: ... osmdesátdevěttisícpětsetčtyřicet 
Tato cena je nejvýše přípustná. 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komonenty 
potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran a platnými 
obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a 
technologickými postupy výrobců použitých komponentů. 

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

4. Cena za zhotovení díla bude Objednatelem hrazena na základě měsíčních 
faktur. 
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5. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při 
zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné 
úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH. 

6. Případné vícepráce či méněpráce musejí být před jejich provedením 
odsouhlaseny Objednatelem, řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo a poté 
realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou 
v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém 
rozpočtu, který tvoří nedílnou součást nabídky Zhotovitele. 

IV. 
Platební podmínky 

1. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených dodávek a prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, Předávací protokol 
podepsaný oběma Stranami a v případě vad a nedodělků Díla též Protokol o 
odstranění vad podepsaný oběma Stranami. Bez těchto příloh a soupisu je 
faktura neplatná. 

2. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i dodávky či práce, které nebyly 
oceněny v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, která byla oceněna v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

3. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury. 

4. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti. 

5. Pokud je prodlení na straně implementační agentury nebo ministerstva, které 
poskytuje dotaci na předmět díla, není to považováno za prodlení 
Objednatele. 

6. Faktura Zhotovitele musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
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- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu 

7. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka připsána na účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře. 

V. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po 
předání místa plnění, které se nachází v k. ú. Kuřim. 

2. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. 9. 2017 dokončení je maximálně do 
91 dnů od skutečného data zahájení prací.. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem 
dokončení díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a 
zaplatit. 

4. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla. 

5. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je 
Zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého 
termínu předání díla - dle či. V, odst. 2 této smlouvy přímo úměrné délce 
prodlení. 

6. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel 
nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve 
sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a 
projedná s ním další postup. 

VI. 
Smluvní sankce 

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí Díla je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení. 

2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak třicet dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3. Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení 
s termínem odstranění drobných vad a nedodělku a to ve výši 0,1% z celkové 
ceny za každý i započatý den prodlení. Termín odstranění drobných vad a 
nedodělků bude uveden v předávacím protokolu. 
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4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za dílo v termínu 
splatností, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení. 

5. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
sankce. 

7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů 
od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

8. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo. 

3. V případě, že zhotovitel bude mít zhotovené dílo připravené před termínem 
dokončení dle či. V, odst. 2 této smlouvy, je objednatel povinen dílo ve 
stanovené lhůtě převzít. 

4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou. 

5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 
(protokol). Povinným obsahem protokolu jsou: 

údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli 
popis Díla, které je předmětem předání a převzetí 
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejíme 

6. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 

soupis zjištěných vad a nedodělků 
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 
jiném způsobu narovnání 
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dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění vad nebo nedodělků 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 
10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 

Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy osazených zařízení, návody k obsluze a 
údržbě v českém jazyce 
Předvedení obsluhy a funkčnosti předmětného díla 

10. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené 
a schopné předání. 

11. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

12. Zhotovitel neodpovídá za nesplnění svých závazků, jestliže by takové 
nesplnění bylo zapříčiněno důvody na straně objednatele nebo vyšší mocí. 

Vlil. 
Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 
věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 

4. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců. 
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5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro 
vady Díla, za které zhotovitel odpovídá. 

6. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

8. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí 
vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení 

odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční 
doby. 

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou. 

IX. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je až do úplného zaplacení Zhotovitel. 
Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny díla. 

2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku Zhotovitel, a to až 
do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

X. 
Pojištění odpovědnosti za škodu 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
třetím osobám včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do 
minimálně do výše ceny díla v Kč. 
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XI. 
Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popíra-
li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí. 

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, pak si smluvní strany vrátí navzájem poskytnutá plnění; 
v případě, že od smlouvy odstoupí Objednatel, uhradí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny Díla a dále veškeré prokazatelně 
vynaložené náklady Objednatele (např. vrácení finančních prostředků v 
rámci dotace z Operačního programu Životní prostředí), přičemž tato smluvní 
pokuta a náklady jsou splatné k výzvě Objednatele. 
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XIII. 
Další ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z veřejných 
prostředků - Dotace z Operačního programu Životní prostředí. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace 
nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování 
řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a 
jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a 
dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od 
jejího dokončení. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. 
dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

4. K návrhům změn - dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit 
písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou 
dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. 

5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jednu si 
ponechá Zhotovitel a tři obdrží Objednatel. 

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit 
především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez 
zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích 
jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel 
musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se 
zavazuje odpovědět zhotoviteli. 

8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné 
statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že 
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ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna
spor postoupit k rozhodnutí soudu.

Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a to registru smluv (zákon o registru smluv),
uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický
obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle
k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od data
uveřejnění.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

^Smlouva byla uzavřená v souladu s usnesením Rady města ze dne
lQ:h.«,Wř?rč, usnesení ..1/(UI.(IJ;/LY

11.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
■ č. 1 - naceněný soupis položek díla
■ č.2 - časový a finanční harmonogram

V Kuřimi, dne ^L . & .. lxc>4"~y V Brně dne 26. 5.2017
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Město Kuřim

Protipovodňová opatření - digitální povodňový plán města

HTML aplikace města

Zpracováni textové části digitálního povodňového plánu

Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu města vč. počtu ohrožených obyvatel v územi

r,vp,,n,t^o.,^-.^,^

i f 1 II
ks

ks

kn

1

1

10 000 Kč

10 000 Kč

3 000 Kč

Celkem

Mapová část - město

Transformace projektu dPP ČR a dPP JM kraje pro potřeby města

Konfigurace mapového projektu města a začleněni lokálních dat

Uživatefské šablony projektu pro formátováni výstupů z dPP

Verifikace mapových vrstev města

10 000 Kč

10 000 Kč

3 000 Kí

23 000 Kč

2 100 Kč

2 100 Kč

G-.0 <C

4 830 Kč

12 100 Kč

12 100 Kč

3 CC Ke

27830 Kč

ks

ks

ks

ks

1

1

1

1

5 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

2 000 KČ

Celkem

Databázová část - město

Založení a naplněni databáze POVIS povodňových komisi města

Databáze POVIS důležitých organizací města

Doplněni Databáze POVIS novými hlásnými profil/ "C" města

Databáze POVIS evakuačních míst města

Databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektu města

Databáze POVIS mist omezující odtokové poměry města

Databáze POVIS protipovodňových opatření města

Databáze POVIS fotodokumentace města

Databáze POVtS nových srážkoměrných stanic města

Detailní databáze POVIS z úrovně ORP na úroveň města

Databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní

Doplněni údajů databáze POVIS vodních nádrži l-IV.kat. a vybraných vodních nádrži

Aplikace pro správu PP vlastníků nemovitostí s možnosti zasílání SMS zpráv

Databáze vlastníků nemovitostí ve městě, zpracováni elektronického formuláře pro sběr dat a zabezpečení nástrojů aplikace
k jejích zpracováni

Vizualizace databáze PP vlastníků nemovitostí v rámci mapového projektu

.*:,„ „ rcv.S ,:,™.,W ^.„n-o,,, ,.,-„0,,.,,,, ,*>>,,..,

5 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

2 000 Kč

15 000 Kč

1 050KČ

840 Kč

840 Kč

420 KČ

2 100 Kč

6 050 Kč

4 840 Kč

4 840 Kč

2 420 Kč

18 150 Kč

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

"

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 KČ

500 Kč

500 KČ

500 Kč

500 Kč

500 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

,™«

Celkem

Školeni a testováni dPP města Kuřim

Proškolení uživatelů dPP města

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 KČ

500 Kč

500 Kč

500 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

óí.OOKČ

26 000 Kč

105 Kč

105 Kč

105 Kč

105 Kč

105 Kč

105 Kč

105 Kč

105 Kč

105 KČ

105 Kč

105 Kč

105 Kč

1 050 Kč

1 050 Kč

1 050 Kč

:MK

5460Kč

605KČ

605 Kč

605 Kč

605 Kč

605 Kč

605 Kč

605 Kč

605 KČ

605 Kč

605 KČ

605 Kč

605 Kč

6 050 Kč

6 050 Kč

6 050 Kč

hO.-JKó

31460 KČ

ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč 1 050 Kč 6 050 Kč

C/-/J.I/H leeooKt i . :&! ■ I?IOOKC

■-::I £|r:-.:-.. [ ■:■ -.v ] ■<■. i-... . ]"■ .■■.■>.■■:*._

Digitální povodňový plén města- dPP Kuřim

HTML aplikace měsia

Mapová Část - město

Databázová část - město

ŠkoleníatestovánídPP města

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

23 000 Kč

15 000 Kč

26 000 Ke

10 000 Kč

ilillliiljlOliOllflili

4 830 Kč

3 150 Kč

5 460 Kč

2 100 Kč

27 830 Kč

18 150 Kč

31 460 Kč

12 100 Kč



Časový harmonogram

termín zahájení díla

termín dokončení

doba plnění

1.9.2017

30.11.2017

13 týdnů

1 - 5 týden

6 — 7 týden

8-10 týden

11-13 týden

zpracování HTML aplikace města

zpracování databázové části města

zpracování mapové části města

školení a testování dPP

Finanční harmonogram

Celková faktura bude vystavena do 30 dnů po protokolárním předání díla.


