
"
'

amSMLOUVA o DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle š 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném

znění (dále jen „o.z.")

(dále jen „$miouva")

Operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 — Holešovice, 170 00

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

lng. Vladimirem Zadinou, členem představenstva

IČO: 027 95 231

puč: CZ02795281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel")

a

České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Sídlo: Třinecká 1024; 273 43 Buštěhrad

zastoupená: Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitelem

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že Dodavatel disponuje odbornými kapacitami v oblasti technického zabezpečení služeb

tísňové péče a je ochoten s ohledem na vysokou sociální prospěšnost projektu, jehož se týká předmět plnění této

smlouvy, poskytnout své služby za cenu, která je podstatně nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, dohodly se

Objednatel a Dodavatel v souladu s vnitřními předpisy objednatele na následujícím znění smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování

technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a Objednatel se zavazuje Dodavateli za toto

zpracování zaplatit sjednanou odměnu.

1.2 Předmětem plnění dle této Smlouvyje zpracování technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

s nazvem „Služba tísňové péče v rámci projektu Systém podpory asistovaného života", dle „Podkiadu pro

přípravu technické speciňkacď, který je přílohou této Smlouvy.

1.2.1 Konkrétně jde o:

- zpracování technické specifikace, která bude plně odpovídat příloze této smlouvy, aby mohla být

v nezměněné podobě použita jako příloha zadávací dokumentace;
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

- stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

(dálejen „dÍlo")

PODMÍNKY, DOBA A Mísro PLNĚNÍ

Dodavatel bude při provádění díla dle této Smlouvy postupovat vsouladu stouto Smlouvou

a příslušnými právními předpisy, které se k předmětu plnění přímo či nepřímo vztahují.

K dosažení účelu této Smlouvyjsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace

a nezbytnou součinnost.

Místem plnění je sídlo objednatele.

Dodavatel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy nejpozději do 31. 1. 2018.

Provedení díla bude potvrzeno předávacím protokolem, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

Dodavatel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy tak, aby výsledná technická

specifikace bezvýhradně respektovala přílohu této Smlouvy, jakož i další předané podklady (Studie

proveditelnosti aj.). od těchto podkladů se Dodavatel může odchýlit pouze v případě uplatnění

závazného pokynu ze strany objednatele ve smyslu odst. 2.8. tohoto článku Smlouvy.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh provádění díla dle v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy.

Za tímto účelem je oprávněn nahlížet do již zpracovaných materiálů.

V průběhu provádění díla dle v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby se

uskutečnila koordinační schůzka za účasti zástupců objednatele a Dodavatele.

V průběhu provádění dila dle v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn Dodavateli udílet

závazně pokyny k provádění díla. Dodavatel je povinen tyto pokyny plnit.

Dodavatel je povinen zajistit samostatně a na své náklady podklady a materiály nutné

k řádnému provádění díla. objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při zajištění těchto podkladů

amateriálů.

CENA A pumami PODMÍNKY

Cena za provedení díla dle čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy činí 98.000; Kč bez DPH. Tato cena je cenou

nepřekročitelnou a obsahuje tak veškeré náklady Dodavatele nutné provedení díla dle v čl. 1. odst. 1.2

této Smlouvy.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje zálohy.

Cena díla bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na bankovní účet Dodavatele, na základě

daňového dokladu vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a to nejdříve

po předání díla dle čl. 2.4. této Smlouvy.

Splatnost daňového dokladu die této Smlouvy se sjednává na patnáct (15) dnů ode dne doručení

objednateli. Nebude-Ii daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje

chybné, je Objednatel oprávněn vrátit jej Dodavateli k opravě bez jeho úhrady, aniž se tím dostane

do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne

doručení opraveného daňového dokladu.

Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z bankovního

účtu objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou objednatelem hrazeny na účet Dodavatele uvedený v záhlaví

této Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve faktuře je jeho účtem, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. š 96 zákona o DPH.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Dodavatel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se

zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje

e Dodavatel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem

k tomu, že dle ust. š 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění

za nezapiacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti

bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny díla pouze

na účet, kterýje účtem zveřejněným ve smyslu ust. š 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet

Dodavatele, na který Dodavatel požaduje provést úhradu ceny dila, není zveřejněným účtem, není

objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení

se zaplacením ceny díla na straně objednatele.
'

OCHRANA DÚVÉRNÝCH INFORMACÍ

Duvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních

(zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech,

jakož i veškeré další informace získané před uzavřením Smlouvy, které smluvní strana získala během

ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku v souvislosti s touto Smlouvou

s výjimkou informací, které:

4.1.1 jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně

jinak než porušením povinností obsažených ve Smlouvě;

4.1.2 je smluvní strana oprávněna zveřejnit, poněvadž je měla k dispozici dříve, než jí je poskytla

druhá strana, a je schopna to nezpochybnitelně prokázat;

4.1.3 smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána Smlouvou, a je schopna

to nezpochybnitelně prokázat.

Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné

účely než pro účely splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné

informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních

zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té

podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy.

vpřípadě poskytnutí důvěrně informace je Dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby

zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi, tvořícími

obchodní tajemství podle 5 504 o.z.

V případě, že se Dodavatel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných

informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo došlo kjejlch zneužití, je povinen o tom neprodleně

informovat objednatele.

V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost podle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn

domáhat se za každé takové porušení povinnosti na Dodavateli náhrady škody.

Dodavatel je povinen plnit povinnosti dle tohoto článku v průběhu trvání smluvního vztahu založeného

Smlouvou a v následujících dvanácti (12) měsících po jeho ukončení.

OPRÁVNĚNÉ ososv SMLUVNÍCH sram

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím

následujících oprávněných osob"

Oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:
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1é�lí

5.2

5.3

6.2

6.3

7.1

Jméno a příjmení E-mail Tei.

oprávněné osoby, které budou Dodavatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a příjmení E-mali Tel.

Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti

uzavírání dodatku ke Smlouvě.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní

straně doručena vlistinné podobě na adresu jejího sídla nebo veiektronické podobě na e-mailovou

adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Dodavatel povinen odesílat

objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

SMLUVNÍ POKUTY A oopovžpuosr ZA ŠKODU

V případě, že Dodavatel neprovede dílo uvedené v čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy ve stanoveném termínu,

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč, a to za každý započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti respektovat závazné pokyny objednatele dle čl. Z odst. 2.8 této Smlouvy

je Dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každé takové porušení.

V případě, že Dodavatel podá v zadávacím řízení, jehož se tato Smlouva týká nabídku nebo se bude

jakýmkoliv způsobem podílet na tvorbě nabídky některého zdodavateiů, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000; Kč.

V případě, že Dodavatel poruší některou z povinností stanovených včl. 4 této Smlouvy, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každé takové porušení.

Smluvní pokutu dle tohoto článku Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit nezávisle na tom, zda a v jaké

výši vznikne objednateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu

škody vzniklé porušením povinností Dodavatele z této Smlouvy.

Při prodlení súhradou ceny dle Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli zákonný úrok

z prodlení.

Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě patnáct (15) kalendářních dnů po doručení výzvy k jejich

zaplacení.

Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou

aoprávněnou co do sjednané výše, zejména s přihlédnutím k účelu a významu této Smlouvy

pro objednatele.

TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do protokolárního předání a převzetí díla.
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7.2

7.3

7.4

8.2

8.7

8.8

8.9

objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy

Dodavatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem se považuje prodlení s provedením díla ve

stanoveném termínu o více než pět (5) dnů.

odstoupení od Smlouvy je účinně okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně.

Dodavatel je povinen vrátit objednateli do pěti (5) dnů ode dne ukončení Smlouvy veškeré informace

a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty objednatelem nebo třetími

osobami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Dodavatel nebude, bez předchozího písemného souhlasu objednatele publikovat nebo vyvíjet takové

reklamní či obdobné aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto Smlouvou, jejím

předmětem a jménem objednatele. Toto ujednání se nevztahuje na uvádění objednatele v referencích

v případech účasti Dodavatele v zadávacích/výběrových řízeních.

Dodavatel je na základě š 2 písm. ej zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou

spoiupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou

spoiupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Dodavatel se dále

zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetnějejích příloh a veškerých případných budoucích

dodatků bude uveřejněna vsouladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí

objednatel.

Dodavatel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení š 1879 o.z. se nepoužije.

Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní

vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. vpřípadě, že by jakekoli

ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit

jednání avco možná nejkratším termínu se dohodnout na přijateiném způsobu provedeni záměrů

obsažených vtakovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutiteinosti

pozbyla.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží

jedno (1) a objednatel obdrží dvě (Z) vyhotovení.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. účinnosti

Smlouva nabývá dnem jejího zveřejněnív registru smluv.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně vpodobé dodatku ke smlouvě, nestanoví-ll Smlouva jinak,

přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této Smlouvy. Za písemnou formu

se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail,

fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy

kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí

být vykládán v rozporu s výslovnýml ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.
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8.10 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejímu

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné

vůle.

Podklad pro přípravu technické specifikace

V Buštěhradě dne 17.1.2018
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Podklad pro přípravu technické specifikace

obsahem předmětu plnění je zpracování technické specifikace vztahující se k zajištění služeb

sjednoznačně vydefinovanými požadavky na základní personální, technické a technologické vybavení

agentury a dispečinku tísňové péče.

Zadavatel požaduje, aby Služba tísňové péče byla v navržené technické specifikaci rozdělena do dvou

navazujících dílčích částí:

A. základní systém tísňové péče;

B. komplexní systém podpory asistovaného života.

Ad A) Definice základního systému tísňové péče, který lze spustit v krátké době:

zajištění technického vybavení na straně uživatele nároky na koncové jednotky — vzdálené

osobní perimetry;

zajištění technického vybavení na straně uživatele nároky na koncové jednotky — nároky na

koncové jednotky (parametry chytré domácnosti);

zajištění technického vybavení na straně agentury tísňové péče - nároky na server (HW a SW);

zajištění technického vybavení na straně dispečinku tísňové péče — nároky na dispečink

poskytující tísňovou službu (HW a SW);

zajištění procesů tísňové péče na straně agentury tísňové péče a dispečinku tísňové péče -

schéma procesu vstupu klienta do systému a schéma procesu vstupu poskytovatele služby do

systému.

Systém podpory asistovaného

Ad B) Rozšíření základního systému o následující moduly:
telemedicínská služba monitoringu zdravotního stavu s exportem dat do systému

ordinace/nemocnice;

pravidelná aktualizace pacient summary z počítače lékaře;

propojení díspečinků/služeb;

pravidelná aktualizace sociálních informací z databáze so

- napojení dalších služeb občanům např. komunitní péče,

API pro další zařízení, služby a subjekty.

života by měl ve fází A fungovat podle následujícího schématu:

ciálního odboru, úřadu práce;

doprava, volnočasové aktivity;
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Obrázek 1 - Princip datového toku alannú
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Upřesnění a popis obrázku č. 2:

Server TP

- Server samostatné základní služby asistovaného života, který vychází z původního řešení Tísňové

pece.

- Server zabezpečuje komunikaci mezi zařízeními u klienta a napojenými díspečinky.
- Server současně obsahuje datové uložiště a služby na zpracování dat.

Klient

- Uživatel služby asistovaného života, který využívá osobni mobilní jednotku, prvky chytré

domácnosti nebo zařízení telemedicíny.

Dispečink

- Dispečink zabezpečuje obsluhu alarmů. Jedná se o profesionální callcentrum, lokální dispečink

pečovatelské služby nebo terénního pracovník využívajícího mobilní aplikaci.
API

- Definovaný obsah a struktura výměny informací na SW úrovni.

Server telemed.

- Server samostatné služby sběru medicínských dat o klientovy
Server MHMP

- integrační platforma zajišťující komunikaci a sdílení informací.

- obsahuje datovou část a rozšiřitelný soubor služeb pro práci s daty.
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Systém podpory asistovaného života by měl ve fází B po plném spuštění všech připravovaných

funkčních požadavků fungovat podle následujícího schématu:

Obrázek 2 - Komplexní systém podpory asistovaného zivota
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- Provozuje ho Magistrát hlavního města Prahy.
- Tuto platformu si může HMP pronajmou jako službu, odkoupit licenci nebo na základě vlastní

infrastruktury vybudovat.

Jednotliví poskytovatelé služeb (základní služby asistovaného života) pracují samostatně Server TP.

Diky APl1 se mohou integrovat. integrace umožňuje sdílení dat o klientech mezi poskytovateli služeb
a umožňuje zástupnost dispečinků.

Příklad využití:

- Služba A (tísňová péče) předává klienta službě B (pečovatelský dům). Klient má stále jednu
osobní sos jednotku a komunikuje stále stejným způsobem.

- Služba B (pečovatelský dům) má přítomného asistenta pro klienty pouze přes den. Proto

veškeré alarmy a požadavky jsou řešeny dispečinkem služby B. V noci není v pečovatelskěm
domě nikdo přítomen, proto veškeré sos alarmy obsluhuje dispečink služby A (tísňová péče).

Veškeré informace zároveň zaznamenává Server MHMP s cílem je dále sdílet. HMP může provozovat
vlastní dispečink 5, který by využíval data od Serveru TP přímo. Na server MHMPjsou napojené

ostatní služby a aktéři v oblasti zdravotně sociální péče. Prostřednictvím vlastních API komunikují

a sdílí informace.

Pro samotnou přípravu technické části zadávací dokumentace bude vybranému dodavateli poskytnuta

paralelně zpracovávaná studie proveditelnosti, která je sepsána formou „kuchařky" pro spuštění

celého pilotního provozu, a kterou bude vybraný dodavatel povinen respektovat, nestanoví-Ii

zadavatel jinak. Součásti této studie bude i obecný návrh technických požadavků na poptávané služby

tísňové péče.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo — technické specifikace

OPERÁTOR

lCT

Stránka 3 z 3




