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Operátor ICI"
,
a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 OO Praha 7, Holešovice

IČO: 02795231, DlČ: CZ02795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 19676

bank. spojení:

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Vladimírem Zadínou, členem představenstva

(dále jen „Poskytovatel")

čísla smlouvy Objednatele: 1. dílčí smlouva ke smlouvě : PRK/40/01/003333/20l6

číslo smlouvy Paskytavate/e: 05.03.21

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 O0 Praha l

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bank. spojení:

zastoupené lng. Robertem Fialkou, ředitelem odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „0bjednatel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením 5 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném zněnl (dále jen „0Z")

(dále jen „Smlouva")
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úvooní USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že:

1.1.1

1.1.2

je veřejnoprávní korporací, podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů;

splňuje veškeré podmínky a požadavky v Smlouvě stanovené a je oprávněn

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

Poskytovatel prohlašuje, že:

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

je právnickou osobou řádně založenou objednatelem jako jediným

zakladatelem, jejíž postavení upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních

společnostech a družstvech, v platném znění, a jejímž jediným akcionářem je

Objednatel,

dlouhodobě a vsouladu s objednatelem schváleným strategickým rámcem

OICT pracuje na vytváření a rozvíjení technických, personálních,

infrastrukturálních, organizačních, znalostních a dalších předpokladů pro

komplexní zajišťování služeb provozu, podpory a rozvoje informačních

systémů a veškerého dalšího programového vybavení objednatele, městských

částí hl. m. Prahy, jakož i příspěvkových a dalších organizací objednatele,

splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního

zákona, a zároveň se zavazuje objednatele o hrozícím úpadku bezodkladně

informovat,

ke dni uzavření Smlouvy vykonává podstatnou část své celkové činnosti ve

prospěch objednatele jako veřejného zadavatele ve smyslu ZVZ, přičemž

objednatel má v osobě Poskytovatelé výlučná majetková práva a disponuje

sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě Poskytovatele,

čímž je splněn předpoklad dle š 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění pro uplatnění tzv. vertikální spolupráce a

v této souvislosti prohlašuje, že bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby

byly permanentně splněny tyto předpoklady pro uplatnění tzv. in-house

výjimky dle současných právních předpisů i právních předpisů budoucích po

celou dobu trvání Smlouvy, dojde-li vprůběhu trvání Smlouvy ke změně

relevantní právní úpravy,

a zavazuje se udržovat tato svá prohlášeni dle článku 1.2 v platnosti pro celou dobu

účinnosti Smlouvy.

Smluvní strany, vědomý si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou

vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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2.1

2.2

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

Účelem Smlouvyje zajištění implementace a správy systému Virtualizace Prahy.

Předmětem Smlouvy je úplatně poskytování služeb spočívajících vimplementaci,

provozu, správě a rozvoji systému Virtualizace Prahy (dále jen „služby") tak, aby byly

zajištěny potřeby objednatele na fungování tohoto systému.

2.3 Služby budou poskytovány ve třech fázích:

A) V první fázi bude poskytovatel poskytovat následující služby:

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

vývoj a implementace systému Virtualizace Prahy vrozsahu vybrané části

území hlavního města Prahy a jeho uvedení do provozu

převod a čištění 3D modelu IPR vybrané části území hlavního města Prahy do

datového formátu a stavu vhodného k poskytování Služeb

zajištění příjmu, importu a implementace dat do systému Virtualizace Prahy ve

vztahu k vybrané části území hlavního města Prahy

správa systému Virtualizace Prahy a její personální zajištění

vybudování pracoviště systému Virtualizace Prahy

vizualizace dat vztahujících se k vybrané části území hlavního města Prahy

zpracování 1 modelového příkladu pro účely výstavní prezentace

B) Ve druhé fázi bude poskytovatel poskytovat následující služby:

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

vývoj a implementace systému Virtualizace Prahy pro celé územi hlavního

města Prahy a zajištěníjeho provozu

převod a čištění 3D modelu IPR celého území hlavního města Prahy do

datového formátu a stavu vhodného k poskytování Služeb

zajištění příjmu, importu a implementace dat do systému Virtualizace Prahy

pro celé území Prahy

správa systému Virtualizace Prahy a její personální zajištění

vizualizace dat vztahujících se k celému území hlavního města Prahy

záloha a správa dat

umožnění prezentace simulačních modelů

zpracování 1 modelového příkladu pro účely výstavní prezentace

C) Ve třetí fázi se bude poskytovatel poskytovat následující služby:

2.3.16

2.3.17

2.3.18

2 3 19

09mm icf, u .. lldlun

osinku mm

no no Pulu 7

xnplnný v Obchodním lclnlllku u Miltlkihn xnudu v Prlxl;

kompletní zajištění provozu a správy systému Virtualizace Prahy

průběžné zajišťování příjmu, importu a implementace dat do systému

Virtualizace Prahy

správa systému Virtualizace Prahy a její personální zajištění

plné propojení systému s Datovou platformou hl m Prahy
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2.4

2.3.20 záloha a správa dat

2.3.21 vyhodnocování a analýza dat s možností budoucího propojení datových sad

2.3.22 vizualizace a zobrazování real-time dat

2.3.23 zpracování modelových příkladů na základě požadavků objednatele

Shora uvedené služby, jejich rozsah a členění dle jednotlivých fází jsou blíže

specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn u Poskytovatelé poptat rovněž služby nad rámec výše

uvedených Služeb. Poptávka nad rámec těchto Služeb bude Poskytovatelem posouzena

anavržená časová a finanční náročnost těchto služeb formou nabídky doručena

objednateli. Tyto služby mohou být provedeny pouze na základě akceptované

objednávky.

ZPÚSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZU VI RTUALIZACE PRAHY

4.1

4.2

4.3

Poskytovatel je povinen zajistit provoz systému Virtualizace Prahy vsouladu

s požadavky stanovenými ve Smlouvě.

Poskytovatel je povinen zajistit provoz systému Virtualizace Prahy po dobu trvání

Smlouvy.

V průběhu doby trvání Smlouvy je objednatel oprávněn navrhnout Poskytovateli úpravu

rozsahu plnění stanoveného ve Smlouvě, přičemž takový návrh bude doručen vždy

odpovědnému zástupci Poskytovatelé. V takovém případě bude postupováno v souladu

s článkem 2.4 Smlouvy.

TERMÍN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Místem poskytování Služeb je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha G-Dejvice.

3.2 Termín zahájení poskytování Služeb v první fázi je 1. 1. 2018.

3.3 Termín zahájení p

3.4 Termín zahájení p

5. SPRÁVA SYSTÉMU VIR

5.1 Poskytovatel o

- má

— je z
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5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Operátor ícr,uu .rar-m

Dllnldd 213/11

no oo Pulu 7

up:-ný v ob

Správa bude poskytována kontinuálně ode dne zahájení poskytování Služeb dle

jednotlivých fází realizace, v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 1 Smlouvy.

V rámci správy se Poskytovatel zavazuje udržovat systém Virtualizace Prahy v souladu s

platnou legislativou a vsouladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě. Poskytovatel

je povinen v rámci poskytování správy pravidelně kontrolovat, že systém Virtualizace

Prahy je v místě a čase řádně provozuschopný, v souladu s touto smlouvou.

V případě úprav systému Virtualizace Prahy na základě požadavku objednatele bude

harmonogram provádění stanoven na základě dohody stran v závislosti na složitosti

a rozsahu požadované úpravy.

vrámci správy se Poskytovatel rovněž zavazuje pravidelne poskytovat informace

orozvoji stávajících inových funkcionalit systému Virtualizace Prahy, včetně jejich

prezentace objednateli, a to nejméně jednou (lx) za kalendářní rok trvání Smlouvy.
V případě prezentace objednateli navrhne Poskytovatel objednateli vhodný termín pro

prezentaci alespoň čtrnáct (14) dní přede dnem plánované prezentace.

OSTATNÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Veškeré činnosti vykonávané Poskytovatelem na základě Smlouvy je Poskytovatel

povinen vykonávat s odbornou péčí vsouladu s procesy podle nejlepší osvědčené

praxe.

Poskytovatel je povinen pravidelně informovat objednatele o plnění Smlouvy, a to

následujícím způsobem:

Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli roční písemnou zprávu o výkonu

činností Poskytovatelé podle Smlouvy a doručit ji objednateli vždy do 14 dnů po

skončení hodnoceného kalendářního roku. objednatel je oprávněn vyzvat

Poskytovatelé k předložení mimořádné zprávy i kdykoli mimo výše uvedený interval.

Poskytovatel bude zajišťovat podstatnou část aktivit souvisejících sposkytovanými

Službami vlastními kapacitami. Část Služeb zajišťovaná poddodavatelsky bude

realizována subjekty vybranými ze strany Poskytovatelé jakožto zadavatele ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Pokud však

Poskytovatel pověří výkonem jakýchkoli činností podle Smlouvy jakoukoli třetí osobu,

odpovídá za provádění těchto činnosti tak, jako by je vykonával sám.

Veškeré dokumenty předané Poskytovateli objednatelem v souvislosti s plněním

Smlouvy je Poskytovatel povinen uchovávat s náležitou péčí. Poskytovatel je oprávněn

uchovávání těchto dokumentů svěřit na své náklady i třetí osobě, je-li z její strany

zajištěna náležitá úroveň péče o tyto svěřené dokumenty.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že bude během trvání Smlouvy postupovat v souladu

sobecně závaznými právními předpisy a nebude svou činností sledovat jakýkoli

zakázaný či nepoctivý cíl. Poskytovatel bude dále postupovat tak, aby nedocházelo

k porušování jakýchkoli práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví,

a prohlašuje, že užívá počítačové programy i další předměty práv duševního vlastnictví
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DIČ: a 027 95 Ill

wwmopcutnvkmu

mmliucuzx

inragapu-immn
m.: ono us oso 9m

chodnlm vclllřllu u Mllllkóhn luudu v Fille: lpllnvl lnlčlíl B. 19576

Strana 5/20

OPERÁTOR

ICT



6.7

DUŠEVNÍVLASTNICWl

7.1

7.2

7.3

Poskytovatel je vlastníkem všech práv ke všem součástem systému Virtualizace Prahy.

Veškeré know-how a software vyvinutý v rámci poskytování Služeb dle Smlouvy se

stávají vlastnictvím Poskytovatelé.

Poskytovatel přijímá data do systému Virtualizace Prahy za účelem poskytování Služeb

uvedených v článcích 2.2 a 2.3 Smlouvy. Přijetím dat do systému Virtualizace Prahy od

objednatele získává Poskytovatel oprávnění s těmito daty zákonným způsobem

v neomezeném rozsahu nakládat. objednatel je dále povinen vyvinout veškerou

možnou součinnost k tomu, aby oprávnění ve stejném rozsahu Poskytovatel získal i od

dalších relevantních subjektů poskytujících data do systému Virtualizace Prahy
(příspěvkové organizace, organizační složky, právnické osoby s účastí objednatele,
městské části, aj.).

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1

8.2

8.3

objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat poskytování služeb dle Smlouvy.

objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli nebo jím určené osobě součinnost

nezbytnou pro řádný provoz systému Virtualizace Prahy.

objednatel je povinen v rámci svých zákonných pravomocí zavázat (popř. udělit pokyn)
svě organizační složky, své příspěvkové organizace, právnické osoby, vůči kterým

objednatel vykonává rozhodující vliv, popř. též další relevantní subjekty (městské části

a jejich příspěvkové organizace, organizační složky městských částí, právnické osoby
s účastí městských částí) ktomu, aby tyto subjekty poskytovaly jimi získaná data do

systému Virtualizace Prahy.

zcela po právu a jeho užívání mimo tuto Smlouvu i v jejím rámci nemůže vést

kjakémukoli omezení provozu systému ci souvisejícího plnění Poskytovatelé dle

Smlouvy.

Poskytovatel se dále zavazuje:

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

neprodleně oznámit písemnou formou (lze i elektronicky) obj nateli

překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy;

informovat objednatele o důležitých skutečnostech, které mohou mít

výkon práv a plnění povinností smluvních stran;

upozorňovat objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb;

upozorňovat objednatele vodůvodněných případech na případnou

nevhodnost pokynů objednatele.

Operátor ICT, ..; u lldhm
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CENAA PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1

9.2

9.6

9.7

9.8

objednatel se zavazuje platit Poskytovatel

za podmínek stanovených v tomto článku

Výše odměny za poskytování Služeb Posky
částka za jeden mesíc výkonu činnosti Pos

a to ve výši 1.071.44S,- Kč (slovy: jeden mlll

korun českých) bez DPH.

Výše odměny za služby dle článku 2.4. Smlouvy činí:

9.3.1 3570,- Kč bez DPH (slovy: tři tisíce pět

1 člověkoden práce projektového manaže

9.3.2 4.290,— Kč bez DPH (slovy: čtyři tisíce d

1 člověkoden práce operátora 3D dat;

9.3.3 2.860,— Kč bez DPH (slovy: dva tisí

1 člověkoden práce grafika;

9.3.4 2.500; Kč bez DPH (slovy: d

1 člověkoden práce technika;

K odměně dle článků 9.2 a 9.3 Smlouvy bud

Faktura za Služby dle článku 9.2 bude vysta

následujícího po období, v němž byly poskytovány S

informatiky Magistrátu hlavního města Prahy uve

musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve

dani z přidané hodnoty, v platném znění anebo právn

v budoucnu nahradí, a dále musí obsahovat tyto údaj

9.5.1 číslo Smlouvy, popřípadě číslo jejího dodatku;

9.5.2 identifikace Smlouvy a jejího případného dodatku; a

9.5.3 popis plnění.

Faktura za služby dle článku 9.3 Smlouvy bude vystavena nejdříve po d

poskytnutých služeb, které bude potvrzeno objednatelem.

Lhůta splatnosti faktur dle Smlouvy činí 15 dnů od jejího doručení objednateli.

Po uplynutí 9 měsíců a 18 měsíců od zahájení poskytování Služeb proběhne

vyhodnocení poskytovaných Služeb ve vztahu k výši odměny dle článku 9.2 Smlouvy. Za

tímto účelem předloží Poskytovatel objednateli rozpis nákladů na poskytování Služeb

za období 9 měsíců. vpřípadě, že bude na základě výsledku tohoto vyhodnocení

zjištěno, že výše odměny dle článku 9.2 Smlouvy byla v některých měsících vyšší než

odměna, která by odpovídala rozsahu poskytovaných Služeb, bude na základě dohody
smluvních stran následující faktura za poskytnuté Služby dle článku 9.5 Smlouvy

přiměřeně snížena. V případě změny Smlouvy na dobu neurčitou, bude shora popsané

vyhodnocení prováděno v následujících letech 1x ročně, vždy k 31. 12. daného roku.

set sedmdesát korun českých) za

ra;

vě stě devadesát korun českých) za

ce osm set šedesát korun českých) za

va tisíce pět set korun českých) za

e připočtena DPH.

vena nejdříve 10. dne kalendářního měsíce

lužby a doručena na adresu odboru

denou v záhlaví Smlouvy. Faktura

smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,

ího předpisu, který uvedený zákon

e:

i odměnu za poskytování Služeb dle Smlouvy

Smlouvy.

tovatele dle článku 2.2 a 2.3 Smlouvy je fixní

kytovatele, v němž byly Služby poskytovány,

on sedmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicetpět

opunim icr, ..; n sídlem wunvnopfrnnrlctq lníndlopnvoloclcla |:: on as m

Dčlnkld mm wvmiiudtatn r.o.: am ns nan sm mc: cz nn ss m

170 oo mm 7
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10.

10.1

10.2

10.3

Oparno! icr, ..; „ nar....

Dilnlcld 1 13/12

170 00 Prlhu 7

llpxnný v Oh

NÁHRADA ÚJMY A SANKCE

V případě porušení smluvní povinnosti smluvní stranou je tato smluvní strana povinna

nahradit druhé smluvní straně jakoukoli újmu vzniklou v důsledku takového porušení

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to včetně újmy nemajetkové.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou za okolností vylučujících

odpovědnost za škodu podle š 2913 odst. 2 oz.

objednateli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty:

10.3.1 poruší-li Poskytovatel povinnost zachovávat důvěrnost informací podle článku

12. Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč

za každé jednotlivé porušení povinnosti zachovávat důvěrnost informací;

10.3.2 přestane-li Poskytovatel poskytovat služby specifikované včl. 2.3 Smlouvy

nebo neposkytne-li některou ze Služeb specifikovaných včl. 2.3 nebo 2.4

Smlouvy vdohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000; Kč za každý započatý den prodlení;

10.3.3 poruší-li Poskytovatel zásadním způsobem své povinnosti ochrany osobních

údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

(dále jen „zoom), popř. jiné povinnosti vyplývající zprávních předpisů

vztahujících se kochraně osobních údajů, je povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každé jednotlivé porušení takové

povinnosti.

161017 95 181

DIČ: G 017 95 191

InÍaQupcukovkLu

Tcl.: 9410 146 030 970

wwwapeutoflctn

wulwJlt-drmu
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9.9

9.10

9.11

Výše odměny dle článku 9.2 Smlouvy může být po uplynutí 18 měsíců od zahájení

poskytování Služeb upravena na základě dohody smluvních stran vnávaznosti na

změnu výše nákladových položek na straně Poskytovatelé.

Výše odměny dle článků 9.2 a 9.3 Smlouvy se bez dohody smluvních stran zvyšuje

z důvodu inflace za podmínek dále uvedených:

a) inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu

spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem

Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech;

b) vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna se Poskytovateli zvyšuje

výše odměny z důvodů inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace

v roce předcházejícím;

c) odměna zvýšená z důvodu inflace se považuje za sjednanou odměnu.

objednatel je (a to i opakovaně) oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez

zaplacení fakturu, která neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti požadované

podle obecně závazných právních předpisů, nebo budou-li takové náležitosti v dané

faktuře uvedeny nesprávně. Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo nově

vyhotovit, a to vždy s novou lhůtou splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet ode

dne doručení řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

OPERÁTOR

lCT



n

Vylméno a příjmení lng. Robert Fialka, MBA

Adf€53 Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

PRAVIDLA KOMUNIKACE

11.1 Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná komunikace podle Smlouvy bude realizována

písemnou formou, pokud tato Smlouva výslovně nepovoluje formu jinou. oznámení,

žádosti nebojiná sdělení budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena

smluvní straně, vůči níž mají nebo mohou být učiněna, a to k rukám oprávněné osoby
ve smyslu článku 11.3 Smlouvy nebo na jiné kontakty, které příslušná smluvní strana

písemným oznámením sdělí smluvní straně zasílající příslušné oznámení, žádost nebo

jiné sdělení.

11.2 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby.

oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s

plněním Smlouvy.

11.3 Oprávněnýmiosobamijsou:

113.1 Za objednatele

10.4

10.5

10.6

Poskytovateli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty, poruší-li objednatel povinnost

zaplatit Poskytovateli jakoukoliv odměnu dle článku 9. Smlouvy ve stanovené lhůtě, a

to ve výši 0,05 % z výše odměny stanovené v dané faktuře za každý započatý den

prodlení.

zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu

újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do

15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele kjejímu uhrazení.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty

nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit závazek, vsouvislosti snímž

vznikla povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Operátor lCT, .;

oblaku 213!

170 uo Pulu 7
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12. OCHRANA INFORMACÍ

12.1

12.2

12.3

Opullor ICT. o.s.

Dllnkkl 1 13/11

170 00 Praha 7

laps-ný

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy:

12.1.1 si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považo
důvěrné nebo mohou při plnění této smlouvy získat informace dův

charakteru (dále jen „Důvěmé informace");

12.1.2 mohou jejich zamestnanci a osoby vobdobném postavení získat vědomou
činností druhé smluvní strany nebo í jejím opominutím přístup k Důvěrným
informacím druhé smluvní strany;

Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupnítřetí osobě Důvěrné nformace,
které při plnění Smlouvy ziskala od druhe smluvní strany.

Za třetí osoby podle článku 12.2 Smlouvy se nepovažují:

pon nl peut
www u lm. Tcl 0420145 30970

Jméno a příjmení

Adresa

Jméno a příjmení

Adresa

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou
změnu druhé smluvní straně písemně, elektronicky prostřednictvím datové schránky,
oznámit ve lhůtě 3 dnů. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné
s uvedením rozsahu zmocnění.

11.5 Adresa objednatele pro doručování je: odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00.

11.6 Adresa Poskytovatelé pro doručování je: operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, 170 00
Praha 7.

11.7 Kontaktní osoba Poskytovatelé ve věcech technických:

OPERÁTOR

lCT

Michal Fišer, MBA

Dělnická 213/12, 170 O0 Praha 7

lng. Vladimír Zadina

Dělnická 213/12, 170 OO Praha 7

u sídlem
mmm rollam: l oBo niklu IČ: 017 95 101

DIČ: CZ 017 95 2l1

v Obchodním rnjntll .. .. Mllllkčho „„a.. v Frlxc: lplxnvl „„cí.
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12.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

12.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,

12.3.3 ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

12.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím objednatele poddodavatelé Poskytovatelé

v rámci poskytování konkrétních Služeb,

12.3.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatelé externí dodavatelé

objednatele, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo jsou jinak spojeni s plněním dle

Smlouvy, Důvěrné informace jsou jím zpřístupněny výhradně za tímto účelem

a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho
účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám ve Smlouvě.

12.4 Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné

informace pro jiné účely než pro účely poskytování Služeb a splnění povinností podle
této či jiné smlouvy uzavřené s objednatelem a nézveřejní ani jinak neposkytne
důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů,

poradců a právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná

informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové

informace v tajnosti, jako by byly stranami Smlouvy.

12.5 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak, považují se za Důvěrné

informace implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí

obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli však výlučně popisy nebo části popisů

technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,

informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní

nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty,

smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích

hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách

a očinnosti smluvních stran a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající

stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. Smluvní strany mohou za Důvěrné

informace označit i další dokumenty, informace nebo data, ktere nejsou výslovně výše

uvedeny.

12.6 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují informace,

které:

12.6.1 se staly veřejné známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků

přijímající smluvní strany ci právních předpisů,

12.6.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením

Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi

smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

12.6.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle

a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí

strany,

Opuluw icr, ..; u lldhm

Dllnkká m/u

nn 00 Pulu 1
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12.6.4 po podpisu Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena

v takovém nakládání s informacemi,

12.6.5 pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo

pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

12.7 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti

a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných
právních předpisů. Smluvní strany se vtéto souvislosti zavazují poučit veškeré osoby,
které se na jejich straně budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených

povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným
způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění

Smlouvy.

12.8 vsouvislosti s možným kontaktem Poskytovatelé s osobními údaji a jejich
zpracováváním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném

znění, se Poskytovatel zavazuje osobní údaje zpracovávat při dodržení všech ustanovení
uvedeného předpisu a pouze za účelem, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro

splnění Služeb dle této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými

prostředky zaručujícími dostatečné technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů.

12.9 Poskytovatel je povinen zajistit dodržení povinností uvedených v předchozím odstavci

také svými zaměstnanci a jinými osobami (např. poddodavatélé), které zpracovávají
osobní údaje na základě Smlouvy s Poskytovatelem.

14. TRVÁNÍ SMLOUWAJEJÍ UKONČENÍ

14.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 18 měsíců od zahájení poskytování Služeb s možností

automatického prodloužení na dobu neurčitou. Nebude-li Smlouva vypovězena, ani

jiným způsobem ukončena před uplynutím výse uvedené doby trvání, mění se po

uplynutítéto doby automaticky, bez nutností uzavření dodatku ke Smlouvě, na smlouvu

na dobu neurčitou. Smlouva se automaticky prodlužuje tak, že Služby budou

poskytovány za stejnych podmínek, které jsou stanoveny v této Smlouvě. Vypovězením

se pro účely tohoto článku Smlouvy rozumí uplynutívýpovědní doby stanovené v článku

14.2.

14.2 Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu každou ze smluvních stran samostatně.

Výpovědní lhůta činí 6měsíců a běží počínaje prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po měsíci, v němž byla výpověďdruhé ze smluvních stran doručena.

14.3 objednatel je oprávněn okamž'tě odstoupit od Smlouvy.

Oporltov ICT, .... u sídlom www upa-i kt nioonpmiuma
ucinku 113/1: www luchn m. wm m ozn 9m

no oo mii- 7

„„..-ý vohc r.).

ZMĚNA SMLOUVY

13.1 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě

číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.
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15.

143.1 dostane-li se Poskytovatel do úpadku, dojde k zahájení likvidace Poskytovatelé,

uvalení nucené správy, nebo uplatnění zajišťovacího prostředku postihujícího

podstatnou část majetku Poskytovatelé;

14.3.2 v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatelé. Za takové

porušení se považuje zejména neposkytnutí jakékoliv služby vsouladu

s ustanovením článku 2.2 a 2.3 Smlouvy po dobu delší než 30 dní.

14.4 Poskytovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy vpřípadě podstatného

porušení Smlouvy ze strany objednatele. Za takové porušení sé považuje zejména

prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dní.

14.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, nedojde-li ke

zjednání nápravy nebo odstranění závadného stavu vyvolaného porušením povinnosti
druhé smluvní strany, a to ani po uplynutí 30 dnů od doručení písemné výzvy k nápravě
od druhé smluvní strany, neurčí-li vyzývající strana lhůtu delší.

14.6 odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.

POVINNOSTI STRAN VSOUVISLOSTI S UKONČENÍM SMLOUVY

15.1 Ke dni ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit objednatelem předané

dokumenty obsahující Důvěrné informace objednatele. Poskytovatel o provedení
těchto úkonů předá objednateli potvrzení, podepsané osobou oprávněnou jednat za

Poskytovatelé.

15.2 Ukončením účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčeny povinnosti Smluvních

stran týkající se ochrany Důvěrných informaci, ochrany osobních údajů, smluvních

pokut, náhrady škody a jiných nároků (vč. zajištění přetrvávajících povinností), licence,
rozhodného práva a řešení sporů přetrvávajících zé své povahy i po ukončení Smlouvy.

Řešení SPORÚ

16.1

16.2

16.3

Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ

a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její

výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání

oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

Nebude-li sporná záležitost vyřešena do 30 dnů od započetí řešení dle článku 16.2

Smlouvy, smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný
soud České republiky.

Opnrhav ICT, n.l. ln sídlom wwwnpoutolktu Iníoéopuslmlcbu IČ 017 95 101
Dělnická 213/12 wwinnlluchgx TOI.: 0410 146 030 970 DIČ. C017 95 1M
170 00 Puh- 7
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17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

17.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona
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
zajistí objednatel.

17.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči objednateli na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu objednatele ani bez takového souhlasu
jednostranně započíst své pohledávky za objednatelem vzniklé vsouvislosti s touto
Smlouvou.

17.4 Poskytovatel ke dni podpisu Smlouvy neprovádí podnikatelskou a obchodní činnost dle
čl. Ill stanov Poskytovatelé schválených Radou objednatele dne 26. 8. 2016.
Poskytovatel se zavazuje se, že pokud by tak v budoucnu chtěl činit, bude
s dostatečným předstihem informovat objednatele v případě, že bez ohledu na faktický
záměr tohoto zahájenívyjde najevo povinnost aplikace podmínek rozhodnutí Evropské
komise (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (dále jen „Rozhodnutí"), přičemž smluvní strany se zavazují učinit veškeré kroky,
včetně uzavření potřebného dodatku ke Smlouvě, a to tak, aby byly naplněny podmínky
Rozhodnutí.

17.5 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva (včetně jejich případných
dodatků nebo v podobě konsolidovaného znění) byla vedena v Centrální evidenci smluv
vedené objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu.
Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tim, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu
uveřejněna na webových stránkách určených objednatelem. Smluvní strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504
OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek.

17.6 Ukáže-Ii se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak se to

nedotýká ostatních částí Smlouvy, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů
stanovíjinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným
a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu

neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna strana
předloží druhé straně návrh takového ustanovení.

17.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Specifikace služby systému Virtualizace Prahy

Oparno! ICT, o.s. u sídlom
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17.8 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve 4 stejnopisech,
z nichž objednatel obdrží 3 a Poskytovatel 1 stejnopis.

17.9 Tato Smlouva byla schválena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 2380 ze dne

3. 10. 2017 nadpolovičnívětšinou hlasů členů Rady hlavního města Prahy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na d

připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel
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Příloha č. 1 — Specifikace služby Virtualizace Prahy

A. Obecný popls

Systém bude augmentovaným způsobem zobrazovat různé procesy a simulace jevů v prostředí hlavního

města Prahy. Na základě rozličných datových vstupů budou tyto procesy dynamicky zobrazovány v

rozšířeném (tj. augmentovaném) virtuálním prostředí nad fyzickým

i virtuálním modelem Prahy.

Systém bude tvořit mimo jiné vizualizační nadstavbu nad daty uloženými v Datové platformě hlavního

města. Datové vstupy bude navíc kombinovat se símulacemi dějů dle zadání hl. m. Prahy. Systém bude

také poskytovat názornou vizualizaci „real — time" senzorických dát.

Výstupy bude možno prezentovat vpro tyto účely zřízeném prezentačním sále nebo pomocí

streamovaného obrazu kdekoli dle potřeb hl. m. Prahy.

B. Popis provozního řešení

Výsledná podoba systému Virtualizace Prahy pro koncového uživatele (hl. m. Praha, spolupracující
akademická pracoviště a jiné) se bude skládat ze zařízení umožnující kombinaci fyzického modelu

s virtuálními prvky v augmentované (rozšířené) realitě. Uživatel přes specifická koncová zařízení (brýle

nebo helma) bude pozorovat připravenou prezentací dle požadavku zadavatele analýzy. Na základě

požadavku zadavatele analýzy bude umožněna spolupráce mezi uživateli na obsahu a zaměření výsledné

prezentace, která bude zobrazovat různé variantní záměry. Tato prezentace bude dynamická, tedy
včase proměnná a bude tak umožněno pozorovat vzájemnou interakci sledovaných veličin, jevů a

simulací v prostředí 3D modelu města Prahy, který se sestává z budov, terénu a infrastruktury. Tento

model spravuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Za účelem prezentace výstupů a správy systému bude zřízeno pracoviště v prostorách Českého institutu

informatiky, robotiky a kybernetiky. Zde bude umístěn vývojový tým

a prezentační sál. Vývojový tým bude mít na starosti přípravu dat pro augmentovanou prezentaci,

provádění požadovaných analytických úkonů a grafické úpravy vysledné prezentace. V prezentačním

sále bude k dispozici pro sledování výsledků analýz vytištěný 3D model městského prostoru včetně

terénu, na který se budou augmentovat prezentované jevy. Kdispozici bude také augmentovaná

prezentace nad vytištěnou ortofoto mapou. Koncová zařízení budou přes renderovací server streamovat

obraz 3D projekce na vsále instalované stereoskopické plátno, kde bude umožněno většímu počtu

účastníků analytické prezentace sledovat prezentaci. Renderovací server bude zároveň zajišťovat

obousměrné spojení mezi distančně vzdálenými stanovišti (např'klad vbudovách Magistrátu hl. m.

Prahy) a streamovat prezentaci dále, například na web ve stereoskopickém nebo monoskopickém

formátu.

Synchronizaci stanovišť (koncových zařízení typu helmy, nebo brýlí) bude při analýzách jevů zajišťovat

synchronizační server, který bude obsahovat také veškerá aktuálně potřebná data pro daný úkon.

Viz schéma.
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C. Provozní speflkace augmentované prezentace dat

Pro zobrazení modelu bude použito takzvané „see through" řešení, které bude jako interface pro

zobrazování využívat augmentační hardware (předpokládaj se brýle nebo podobné uživatelské zařízení,

kterým je možné sledovat děje ve 3D prostoru v reálném case bez zpoždění).

Účastník augmentované prohlídky virtuálního modelu bude mít volné ruce pro další běžné činnosti.

Dodaný systém bude podporovat vizualizaci pro více stanovišť v jednom okamžiku. Bude se tak dít

jednak v prostorách, kde je umístěn fyzický 3D model prostoru města (Prahy a vybraných částí města),

a zároveň v jiných, distančně vzdálených místech.

Systém bude umět rozeznat, ve kterém prostoru se uživatel nachází. To znamená, že v místě, kde je

fyzický model města nebo jeho části (stanoviště č. 1), budou zobrazovaná pouze augmentující data pro

tento model. Na vzdáleném místě (např. stanoviště č. 2) se bude zároveň s těmito daty zobrazovat

i virtuální obraz modelu města.

Systém bude podporovat online kooperaci uživatelů ve více stanovištích naráz v jednom okamžiku.

Uživatelé budou moci bud' samostatně zkoumat a zobrazovat augmentovaný model nebo budou

v režimu pasivního sledování pozorovat aktivitu vybraného (řídícího) uživatele, tzv. průvodce.

Systém bude uzpůsoben k prezentaci výsledků augmentované prohlídky virtuálního modelu metodou

streamování obrazu. Tento obraz bude promítnut jak v místě fyzického modelu, tak zároveň online, za

pomoci internetu uživateli v distančně vzdálených místech, kde není umožněno sledování obrazu za

pomoci augmentačního HW. streamovaný obraz bude umožňovat stereoskopickou i monoskopickou

projekci podle dostupného zobrazovacího zařízení uživatelů (monitor, plátno, chytrý telefon se stereo

doplňkem typu „cardboard", apod.).

Augmentace každého uživatele se podle potřeby může lišit přidělenými právy na přístup

k zobrazovaným datům, která bude daný uživatel sledovat ve svém zařízení (tato funkce je odůvodněna

případnou potřebou zobrazová ícitlivých dat).

Operátor ICT, IJ. u sídlem vlwwnporltnvlctn ÍIIÍDQOPMIINKLH IČ: 017 95 181
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Systém bude umět tzv. spatial occluslon, tedy při zobrazovaní augmentujících 3D dat zajistit, aby tato

data byla korektně zpracována s ohledem na zákryty zpusobené fyzickým prostředím. Například při

zobrazovaní dat jevu, který se koná za výškovou budovou v pozorovaném fyzickém modelu města, tato

budova překryje 3D data zobrazovaná z pohledu pozorovatele za t mto objektem (například pro vektory

proudení vzduchu, zobrazující jeho obtékání okolo budovy, budou zobrazeny v daném okamžiku pouze

ty, ktere se dějí v zorném úhlu pozorovate e, tedy před fyzickým modelem těchto objektů).

D. Fáze integrace projektu
Charakter nabízene služby předpokládá postupnou integraci jednotlivých fází, od menšího ř

území s omezenými datovými vstupy k celému území hl. m. Prahy s komplexními datovými vstu

odůvodněno skutecnosti, že augmentovaná prezentace dat a 3D objektů se běžněji pou

jednotlivé předměty a zobrazení komplexního prostoru města nebylo dosud technologicky re

a je nutné jej vyvinout.

1. Fáze -Augmentované zobrazeni simulovaných datových vstupů pro vybranou část fy
modelu.

Termín zahájení fáz

Během této fáze doj

rozvoje) vybrané čá

prezentace. Prezen

Augmentující virtuál

virtuálním prostředí

dvou prezentačních

vytištěným prostor

z plně augmentova

vybrané části měst

vtéto fázi dojde

personálního obsa

přpravené k prov

Parametry plnění:

o Minimál

k augm

o Minimál

u Textury

u 3D fyzic
m'nimá

o Zajiště

o Zajiště

o Zajiště

- Zajiště

e 1.1. 2018.

de k převodu stávajícího 3D modelu Prahy (v majetku Institutu plánování a

sti území Prahy včetně terénu do vizualizačního standardu augmentované

tovaná část modelu bude graficky vyčištěna a uzpůsobena k užívání.

ní objekty budov a terénu budou potaženy reálnými texturami. Vtomto

bude možné prezentovat další soubory dat. Výsledek bude k dispozici ve

variantách. První se bude sestávat z augmentační prezentace dat nad 3D

ovým modelem města. Druhá prezentační varianta se bude sestávat

né prezentace dat a virtuálních modelů budov a terénu nad ortofoto mapou

a.

kplnému vybavení kancelářského prostoru, prezentačního sálu a zajištění

zení pro poskytování služby i pro další fáze. Pracoviště bude technologicky

ádění služby včetně zálohy a správy užívaných dat.

ně 100 budov včetně okolního terénu převedeno do standardu použitelného

entované prezentaci.

ně 100 budov bude potaženo fotogrammetricky zpracovanou texturou

budou v rozsahu 3D fyzického modelu.

ký model areálu ČVUT na Praze 6 včetně okolíVítězného náměstí o r

lně 2 x 3 metry.

ný realizační tým - 2 x 3D datový operátor, projektový manažer, grafik

ní a zprovoznění kancelářského zázemí pro realizační tým.

ní a zprovoznění prezentačního sálu.

nívizualizace modelového příkladu l.
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Modelový příklad 1. fáz

Nad fyzickým model

zachycujícím zejména a

environmentálního s

Augmentující data bud

grafické prvky.

Vizualizované prostřed

Řešení bude prezentov

Fáze - Augmentovaný

vybraných parametrů sl

Termín zahájení fáze 1.

V této fázi dojde k plné

vhodného k augmento

simulačních modelů od

Parametry plnění:

o Kompletní virtuální model Prahy včetně terénu

pro augmentovanou prezentaci.

o Minimálně dalších 50 textur budov.

c 2D ortofoto mapa celé Prahy určená k augmentované prezentaci o minimálním

rozměru 4 x 5 metrů.

o Systém umožňuje vizualizaci alespoň jednoho simulačního modelu

o Systém vizualizuje data pro celé území hl. m. Prahy — ohraničení pr

modelu Prahy od IPR.

o Zajištění zálohy a správy veškerých užívaných dat.

o Zajištění vizualizace modelového příkladu 2.

Modelový příklad 2. fá

Nad velkoplošnou ort

budou dále augmento

modelu. Bude se pre

environmentální data n

bude modelována dopra
na dopravní situaci a me

Řešení bude prezentová

11. 2018.

e

em okolí Vítezného náměstí vPraze 6 (vytištěným na 3D tiskárně)

reál ČVUT bude v prostredí augmentováné reality vizualizována simulace

ouboru dat, konkrétně simulace větru kolem vybraných budov,

ou mít dynamcky charakter vizualizace bude obsahovat pohybující se

í budov a veřejnych prostranství bude pokryto reálnými text

áno na světové vystave v Cannes v termínu 13. — 16. 3. 2018.

poh/ed na celé město skombínac/ výsledků simulací jev'
mu/ačnlha made/u.

4. 2018.

mu převodu 3D modelu celé Prahy včetně terénu ve sprá

vané prezentaci. Bude nastaveno prostředí pro prez

hl. m. Prahy nebo modelů z akademického prostředí.

ze

ofoto mapou Prahy budou vizualizovány virtuální modely budov, které

vány daty o dopravní situaci pocházejícími ze simulačního dopravního

zentovat tento výstup obohacený o další datové vstupy, například

aměřená k určitému dni. Podle dopravní situace naměřené k tomu dni

vní situace, která bude porovnána s environmentálními daty v závislosti

teorologických podmínkách.

no na Smart City Expo World Congess v Barceloně v termínu 14. — 16.
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3. Fáze - Pozorování real— time senzorických dat na vybrané části Prahy a úplný provoz

Termín zahájenífáze: 1.12.2018

vrámci projektu dojde kinstalaci experimentální senzorické sítě vokolí Vítězného náměs
.

Bude nastaven mechanizmus na zpracování a prezentaci real-time dat z této senzorické sítě.

Bude tak umožněno pozorovat v real — time režimu chování komplexního organizmu města

podle veličin, které zachycují senzory.

Předpokládá se, že bude díky poznatkům z předchozích fází nastaveno prostředí pro plné

připojení Datové platformy hl. m., zejména real-time části a bude tak umožněno komplexní

pozorování virtuálního modelu města v reálném čase podle měřených veličin.

Operátor lC|' bude zajišťovat dle požadavků hl. m. Prahy službu augmentované a virtuální

prezentace dat nad 3D modelem města, V návazností na Datovou platformu bude docházet ke

zpracovávání různých dostupných datových vstupů a kjejich přehledné prezentaci dle

požadavků zadavatele.

Parametry plnění:

n Prezentace a zpracování real-time dat ze senzorů instalovaných vrámci projektu

Virtualizace Prahy.

o Nastavení pracovního prostředí pro připojení Datové platformy hl. m. Prahy.

o Zajištění poskytování služby pro maximálně 5- ti modelových příkladů dle objednávky

Objednavatele.

IES:
336

pamsm

šmm„w:w„
j.š.

„„až

gcsmšmzaoš
„až

„i

Na

„uqmzm
„

3

Oparno: ICT, n.; u tldlam

punku 113/12

170 W Pralin 7

xlplaný v Obchodním ujnríuu u uhnul-a aaudu v nn.;

Strana 20/20

InloQopor-twklxz

Til.: 04120 245 030 970

IČ: 017 95 181

DIČ: CZ 027 95 1M

vnvwnpoulmln.:

wumuuzkan

OPERÁTOR

ICT

ivlaovl rnalka B. 19675


