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PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY) 
Objednáváme u vás : 

I 
aplikaci pro pasportizaci optických sítí PAMETS(neomeZená licence), dle cenové nabídky Ze dne 31.10.2017 

Fakturační adresa: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
Zborovská 4602 
Odbor ekonomiky 
430 28 Chomutov 

I 

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: 201702402/kol 

subjekt ma povinnost na zadost zadatele poskytnout informace O tomto smluvnım vztahu včetně poskytnutí kopie objednavky Smluvnı strany dale souhlasí se zverejnemm teto 
objednavky vcetne osobnıch údajù na internetových stránkách Statutarnıho mesta Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem tra nsparentnosti veřejné správy. 

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu Zákona O svobodnem pristupu k ınformacım a ze Statutarnı mesto Chomutovjako povinny 
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3 Cenová kalkulace a ostatní podmínky 
3.1 Cenová kalkulace 
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T-WIST Pasport optických sítí- db aplikace 
| 
neomezená licence 

základní implementace a konfigurace aplikace 
| 
vzdálenou Správou 

vytvoření mapové aplikace Pasport optických sítí 
I 
základ, jinak dle rozsahu 

školeníSprávce(ù) aplikace (v rozsahu 2 hodin + cesta) 
l 
v sídle organizace 

konzultace při Spuštěníaplikace (v rozsahu 4 hodin) 2) 
I 
vzdáleně 

celkem“ 
| | 

115oooKč| ı39ı5oKč| 

Lflprava a import dat U 
I 

pokud existují 
| 

Kč 
| 

Kč
l Poznámky: 

“ Minimální cena za import datje 10 000 Kč pokudjsou data připravena v aktuálním datovém modelu aplikace (na vyžádání 
poskytneme Zpracovateli dat), jinakje cena kalkulována dle hodinové sazby 900 Kč a skutečného času Stráveného S úpravou 
poskytnutých dat. 

2) Základní konzultace Související se spuštěním aplikacejsou v rozsahu 4 hodin. Čas strávený navícje kalkulován dle hodinové 
sazby 1250 Kč a skutečně Stráveného počtu hodin. 

3) Případně individuálníúpravy a vícepráce budou kalkulovány dle skutečného rozsahu práce a smluvních sazeb na základě 
odsouhlaseného výkazu praci. 

3.2 Platební podmínky 
Standardně platba po realizaci na základě vystavené objednávky, případně uzavřené Smlouvy o dílo. 

3.3 Podmínkyimplementace 
Samotná implementace aplikace proběhne do 4-6 týdnů od data závazného objednání (při zajištěném vzdáleném 
přístupu k Serveru objednatele a v závislosti na součinnosti a dostupnosti potřebných dat). Implementace zahrnuje 
instalaci a Základní konfiguraci aplikace do IS organizace, vytvoření obecného uživatelského prostředí, zpracování 
evidence uživatelů a jejich přístupových práv. Před realizací vizualizace = vytvoření mapové části aplíkace,je 
nezbytná konzultace k definování (výběru) dílčích tematických vrstev, které budou publikovány. 
3.4 Technická podpora 
S provozem aplikací T-W|STje spojeno placení technické podpory ve výši 20 % Z celkové ceníkové ceny licencí za 
každý rok provozu. V rámci této technické podpoıyje zajišťován Helpdesk, vzdálená podpora, přístup do zákaznické 
oblasti na www stránkách T-MAPY spol. S r.o. a jsou dodávány updaty a upgrady softwarových produktů. 
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Za Společnost T-MAPY zpracoval: 
Petr Havelka, obchodní zástupce, email: petr.hav<`;Lk_a@tnıapy.cZ telefon: 607 960 130 

Vzo: 2U'l4'l 230 
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