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Smlouva o dílo

ě. 2015/1328/0VTI_OIT

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Objednatel

Statutární město Kladno

Zastoupené: Ing. Přemyslem Mužíkem

So sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234516

DIC: C2002345 ! 6

(dále jen „Objednatel“)

&

Zhotovitel

DATASYS s.r.o.

Se sídlem: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28862

Zastoupená: lng. Petrem Mandelíkem'

IC: 6124915?

DIČ: CZ61124915?

Císlo účtu:

E-mailová adresa: _

(dále jen „Zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení svých vzáj emnýeh

práv a povinnosti při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze

stran není spotřebitelem podle 5 419 OZ.

1.2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy vykonávat v souladu se všemi

obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy ani

jejím plněním neporuší žádný závazek 3 třetí stranou nebo z obecně závazného

právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právni povinnost. Pro případ, že by se

prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým

nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím

vzniklou v plném rozsahu.

13. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být

činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první 5 1740 odst. 3 OZ se

pro potřeby této smlouvy neuplatní.

1.4. Ustanovení této smlouvy a právní jednání učiněná na základě této smlouvy smluvní

strany považují v souladu s g 558 CZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanoveni

této smlouvy nebo právní jednáni učiněné na základě této smlouvy mají přednost před

ustanoveními 02, která nemají donucující účinky.
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1.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adheznim

způsobem podle š l'i98 & násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek

mimo vlastní text smlouvy neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého

obchodniho styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena poctivě &

žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel

prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje

se za slabší stranu ve smyslu 5 433 OZ.

1.6. Pokud bude v této smlouvě užito termínu dluh afnebo závazek, rozumí se tím pro

odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět.

Ustanovení g 1740 odst. 3 02- se tak neužije.

1.7. Případná změna okolností nezakládá právo Zhotovitele obnovit jednání o této

smlouvě. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle 5 1765 odst, 2 OZ.

1.8. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za způsobení neplatností anebo zdánlivosti

jakehokoliv právníhojednání učiněněho na základě této smlouvy podle š 579 OZ.

1.9. Účelem této smlouvy je právní úprava vztahu smluvních stran dodávky systému pro

správu systémových a bezpečnostních logů a jejich zpracování včetně technické

podpory a údržby produktu a další služby po dobu 5 let od předání díla (dále jen „dílo“

nebo „plnění“) u Objednatele vrozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou,

sjednání vzájemných práva a povinností smluvních stran při zhotovení a následném

užívání předmětu díla.

1.10. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k plnění předmětu smlouvy řádně a

v termínech za podmínek stanovených touto smlouvou.

1.1 1. Z důvodu harmonogramu realizace projektu „Moderní Kladno v mobilu“ je nezbytné,

aby zhotovitel dodržel pevně stanovené termíny uvedené v odstavci 3.1

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat a implementovat Systém pro

správu systémových a bezpečnostních logů a jejich zpracování (dále jen „dílo“),

kterýje součástí projektu „Moderní Kladno v mobilu“ realizované Objednatelem.

2.2 Zhotovitel zajistí základní technickou podporu a údržbu po dobu 5 let od

akceptace (tj. po dobu udržitelnosti projektu), včetně zajištění opravy chyb a

aktualizace SW po dobu 5 let.

2.3 Technická specifikace dila včetně požadavků na implementaci jsou uvedeny v Příloze

č. 1 této smlouvy a je v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky. V případě

pochybnosti má přednost Zadávací dokumentace.

III. Doba a termíny plnění

3.1 Termín dodání a implementace díla je stanoven nejpozději do 13 týdnů od podpisu

smlouvy, přičemž uvedení do testovacího provozu bude provedeno nejpozději do Il

týdnů od podpisu smlouvy, do produktivního provozu pak do 13 týdnů od podpisu

smlouvy. Harmonogram plnění předmětu smlouvy je sjednán jako neměnný ve vztahu

k dohodnutěmu rozsahu díla.

3.2 Technická podpora a údržba produktu a další služby budou poskytovány po dobu 5 let od

předáni díla.
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IV. Místo plnění

4.1 Místem plnění je sídlo Objednatele.

4.2 V závislosti na charakteru plnění při realizaci může být Zhotoviteli umožněno provádět

některé činnosti i pomocí vzdáleného přístupu do prostředí Obj ednatele.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí s potřebnou odbornou

péči a předat jej v požadované kvalitě (tj. bez vad a nedodělků) v ujednaném čase.

Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dodržovat veškeré obecně závazné právní

předpisy.

5.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat

druhou smluvní stranu 0 veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité

pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na

provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si

vědomý, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele,

poskytnutí dostatku vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.

5.3 V průběhu lhůty pro plnění předmětu smlouvy budou konána pravidelná jednání

projektového týmu za přítomnosti zástupce Obj ednatele a Zhotovitele, a to s frekvencí

1 x za 14 dnů, v případě potřeby častěji.

5.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a

požadavky Objednatele a jednotlivá plnění bude provádět s náležitou péči a v úzké

součinnosti s Objednatelem. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby

docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím

využití svých zkušeností a znalostí.

5.5 V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti dle této Smlouvy je

Zhotovitel oprávněn po předchozím písemném upozornění zastavit provádění díla,

dokud nebude součinnost poskytnuta.

5.6 Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění předmětu této smlouvy se může

seznámit sinformacemi, které jsou považovány za důvěrné. Zhotovitel je povinen

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti

s touto smlouvou, především týkající se ochrany osobních údajů dle zákona č.

1019000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje zachovávat

mlčenlivost i o těch jemu zpřístupněných informacích, jejichž zveřejněním by mohlo

dojít ke způsobení škody Objednateli.

5.7 Za prokázané jednotlivé porušení ustanovení o ochraně informaci ze strany

Zhotovitele má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

50.000,- Kč. Právo na náhradu vzniklé škody není tímto ustanovením dotčeno.

5.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností

vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této

smlouvy včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu,

ušlý zisk a poškození dobrého jména, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním

povinnosti stanovené Zhotoviteli v této smlouvě.
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5.9 Zhotovitel je zaváván povinností umožnit osobám oprávněným kvýkonu kontroly

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících

s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon

č. 5631991 Sb., 0 účetnictví, a zákon č. 2352004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

5.10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků,

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto

dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

5.11 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních

opatření (viz příloha č.. 2 Příručky pro žadatele a příjemce IOP — výzva č. 22).

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí platnosti této smlouvy je stěmito pravidly

seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto

pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně

informovat.

5.12 Zhotovitel je podle ustanovení š2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vl. Způsob předání a jeho akceptace

6.1 0 provedení plnění bude vyhotoven Zhotovitelem akceptační protokol, který je

Přílohou č. 3 této smlouvy po uvedení do testovacího i produktivního provozu.

6.2 Objednatel souhlasí s tím, že dílo může být akceptováno s výhradami, které nebrání

nebo neomezují provoz a řádnou funkcionalitu díla. Seznam případných vad a

nedodělků je součástí akceptačního protokolu včetně způsobu a sjednaných termínů

jejich odstranění.

6.3 Podepsáním akceptačního protokolu Objednatelem se rozumí akceptace příslušné

etapy předmětu díla — po uvedení do testovacího a produktivního provozu.

VII. Cena a platební podmínky

?.1 Celková cena předmětu smlouvy činí 966 911 Kč včetně DPH (ztoho DPH ve výši 21

% činí 167 811 Kč). Cena za dodávku a implementaci činí 623 150 Kč včetně DPH (z

toho DPH ve výši 21 % činí 108 150 Kč). Cena za technickou podporu a údržbu

produktu a další služby po dobu 5 let od předání díla činí 343 761 Kč včetně DPH (z

toho DPH ve výši 21 % činí 59 661 Kč). Tato cena je maximální a není možné ji

překročit. Změna ceny je možná pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

7.2 Právo na zaplacení předmětu smlouvy (dle odstavce 2.1) vzniká provedením díla a

podepsáním závěrečného akceptačního protokolu, po uvedení do produktivního

provozu (dle odstavce 3.1). Technická podpora a údržba produktu a další služby po

dobu 5 let od předání díla bude placena ročně na základě vystavené faktury

Zhotovitclem do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po uplynutí období roční

podpory. Součástí faktury bude soupis provedených prací podepsaný odpovědným

zástupcem Zhotovitele.
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7.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur,

případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem spohledávkami

Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných

pohledávek slouží pro obě smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen

„Oznámení“), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze

zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být

veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této smlouvy, včetně pohledávek

nejistých a/nebo neurčitých podle % 198? odst. 2 OZ. Veškeré pohledávky Objednatele

vůči Zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria 5 198? OZ a

Objednatel je oprávněn činit projevy směřující kzapočtení vzájemných pohledávek

elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k

započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatelc. Objednatel se

zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce

této smlouvy.

7.4 Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

?.5 Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat náležitosti dle obchodnich

zvyklostí a obecně závazných právních předpisů a bude podkladem pro zaplacení

předmětu smlouvy. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo, název a číslo

projektu „Moderni Kladno v mobilu“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09358 a informaci, že

projektje spolufinancován z integrovaného operačního programu. Přílohou bude kopie

závěrečného akceptačního protokolu potvrzeného pověřenou osobou Objednatelc.

Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude

splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit; vrácením

pozbývají faktury splatnosti. Splatnost faktur bude 30 dnů od jejího doručení

Objednateli.

VIII. Záruka

7.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít minimálně obvyklou úroveň jakosti a

provedení.

?.? Zhotovitel poskytuje záruku, že předmět smlouvy bude plně funkční a bude mít

vlastnosti uvedené v Příloze č. l („Specifikace předmětu smlouvy“) této smlouvy a dle

Zadávací dokumentace po celou dobu trvání záruky. Záruka se vztahuje na všechny

části dila včetně jeho příslušenství, a to na

a) funkčnost díla,

b) ostatní vlastnosti díla požadované Objednatelem

po celou dobu záruční doby.

?.8 Záruční doba na celý předmět smlouvy je 60 měsíců ode dne převzetí díla

Objednatelem.

?.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému

užívání Objednatelem.

?.10 Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodou, která vznikne Objednateli z

titulu neodstranění vady díla Zhotovitelem ve sj ednaném termínu.

?.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat hodnoty parametrů SLA včetně příslušných sankcí

za nedodržení hodnot parametrů SLA, uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy.
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IX. Sankce

8.1 Neprovede-li Zhotovitel dílo řádně a včas, dle článku 3.1 za uvedení do testovacího

provozu, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý

den prodlení.

8.2 Neprovede-li Zhotovitel dílo řádně a včas, dle článku 3.1 za uvedení do produktivního

provozu, zavazuje se zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý

den prodlení.

8.3 Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty

soudem dle © 2051 OZ.

8.4 V případě prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši

0,05 % ceny díla za každý den prodlení.

8.5 Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání

Objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

8.6 V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání projektového týmu se sjednává

smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý případ neodůvodněné neúčasti.

X. Odpovědnost za škodu

9.1 Na odpovědnost za škodu prokazatelně způsobenou činnosti příslušné smluvní strany a

náhradu škody se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 8912012 Sb., občanský

zákoník.

9.2 Smluvní strany se zavazují kvyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a

k minimalizaci vzniklých škod.

XI. Ukončení smlouvy

9.3 Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo formou písemného odstoupení od

smlouvy.

9.4 Od smlouvy lze odstoupit při podstatném porušení povinností stanovených touto

smlouvou, a to v případě, že:

a. Zhotovitel poruší ustanovení © 2593 zákona č. 89í2012 Sb., občanského

zákoníku, kdy v průběhu provádění díla zjistí Objednatel, že Zhotovitel dilo

provádí v rozporu se svými povinnostmi a vyzve jej písemnou formou, aby

tuto skutečnost ve lhůtě 15 dnů napravil. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má

Objednatel právo od smlouvy odstoupit.

b. Objednatel neuhradí dlužnou částku do 30 dnů ode dne její splatnosti.

9.5 Není—li ve smlouvě dohodnuto jinak, lze od smlouvy odstoupit až poté, co byla strana,

jež takto porušuje svou povinnost, vyzvána druhou smluvní stranou, aby ve lhůtě ?

kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy, splnila řádně svou povinnost. Pokud

ani v takto poskytnuté lhůtě strana svou povinnost nesplní, je druhá smluvní strana

oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být

učiněno písemnou formou. Odstoupení je vtakovém případě účinné dnem doručení
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oznámení o odstoupení smluvní straně porušující povinnosti stanovené touto

smlouvou.

9.6 Ukončením platností této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, jež svou povahou

přetrvávají platnost smlouvy, tj. zejména týkající se obchodního tajemství, smluvní

pokuty či práva na náhradu škody.

XII. Zodpovědná osoby

10.1 Pracovníci smluvních stran odpovědní za realizaci předmětu plnění, a kontakty na tyto

pracovníky, jsou součástí Přílohy č. 2 této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1 1.1 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.

11.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel

dva stejnopisy.

11.3 SmlouVu je možno doplňovat a měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, na

základě souhlasu obou smluvních stran vyjádřeného v písemné podobě.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky kni můžou

podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv vedené Objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně souhlasí

s tím, že tato smlouva může být vplném znění včetně jejich příloh a dodatků

zveřejněna na oficiálních stránkách statutárního města Kladna.

11.5 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením _čj

2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník.

11.6 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy je také v této

smlouvě obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy jsou určitá

& jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

11.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

11.6.1 Příloha č.1 Podrobná specilikace předmětu díla řízků-“;;“-

\=- .;

1162 Příloha č,2 Kontaktní osoby smluvních stran KQ— 331 O.: \

1163 Příloha č.3 Akceptační protokol (f— Šiki! ?)

('i'-" Ill --'í \- :'I :

11.6.4 Příloha č.4 Hodnoty parametrů SLA ? “* " „, _

v . \\, f_. '_'-.. "l;/

V Kladno, dne Ž'l-Ý'Zůlf “““-UL“

-/ _ ., )

Ing. Petr Mandelík, prokurista DATASYS s.r.o. Ol/íjpdíiatel/

a“
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Příloha č. [ Podrobná specifikace předmětu díla

Systém slouží pro správu eventů a logů ;: libovolných síťových aktivních prvků,

bezpečnostních zařízení i operačních systémů a aplikačního software, jejich ukládání do

centrálního úložiště s možností prohledávat enormní množství dat v reálném čase. Výstupy

prohledávání budou prezentovány v textové i gratické podobě.

Funkční požadavky na řešení

Požadavky na řešení jsou zejména:

. Centrální úložiště logů ze všech síťových a bezpečnostních zařízení, serverů, stanic

pro následné analýzy, včetně uschování logů

. Intuitivní a rychlé vyhledávání

' Ověření přijetí záznamu do úložiště, pokud je podporováno odesílajícím zařízením

' Ověření identity zdroje záznamů, aby nemohl být záznam podvržen, pokud je

podporováno odesílajícím zařízením

. Korelace událostí

- Přehledná prezentace včetně grafických výstupů

' Notifikace administrátorů

Mezi typické úlohy pro využití systému patří:

. Monitoring bezpečnostních zařízení — síťová bezpečnost

o Sledování a korelace výstupů ze zařízení pro síťovou bezpečnost jako jsou

firewally, IDSÍIPS systémy, bezdrátové sítě, systémy na vzdálený přístup,

proxy & podobně

o Statistiky VPN, konfigurace VPN, aktivita připojování

o Statistiky a reporty Web Content Filtering

' Sledování konfiguračních změn - kdo, kdy a s jakým výsledkem provedl nebo se

pokoušel provést konfigurační změny v zařízeních

. Zatížení firewallu a kontrola efektivity použitých pravidel

. informace související s ověřováním do sítě (IEEE 802.1X)

' Kontrola využíváni šířky pásma

0 kteří uživatelé a jaké aplikace jsou největší spotřebitelé šířky pásma

internetového a WAN spojení

0 vývojřtrendy ve využívání šířky pásma

0 neobvyklé operace spojené s využíváním internetového připojení — dohledání

možného zdroje průniku či interního uživatele pokoušejícího se vyvést data po

internetovém připojení

. Automatické doplňování GEOIP informací k událostem a jejich grafické znázornění

na mapě.

. Automatické doplňování reverzních DNS záznamů k IP .adresám.
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. Možnost filtrování a ukládání událostí do vyrovnávací pamětí.

- Unítikovan'é vyhledávání napříč všemi typy dat a zařízení.

' Potvrzení, že systém splňuje požadavky normy ISO 27001:2005 na pořizování

auditnich záznamů.

» V případě potřeby škálovatelné a rozšiřitelné.

- Požadavky na kapacitu, výkon a další vlastnosti HW

' Využitelná kapacita pro uchování logů minimálně 30TB

. Redundantní zdroje napájení

. Sběr systémových a provozních logů z 800 zdrojů s počtem událostí až 4000 za

vteřinu. Ve špičkách až dvojnásobný počet událostí za vteřinu s dodatečným

zpracovanim.

. 5 letá záruka — Onsite NBD již v běžné pořizovací ceně

Ostatní požadavky

Součástí dodávky je veškerý potřebný HW pro provoz systému a také všechny související

licence (např. licence pro OS, pokudjsou potřeba).

Implementace řešení

Součástí dodávky implementace je:

. úvodní analýza a tvorba prováděcího projektu

0 implementace komponent dle prováděcího projektu obsahujícího:

. Podpora HWISW minimálně

o switche :* bezdrátová řešení HP, H3C, 3Corn, Cisco

0 FW ! Routery FortiGate, Cisco, CheckPoint

0 Události běžných služeb Windows a Linux

! školení administrátorů

. dokumentace

- zátěžové & funkční testování
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Příloha č. 2 Kontaktní osoby smluvních stran

Objednatel:

Ing. Pavel Rous

mobil:

mail: .cz

Ing. Jana Hrušková

mobil:

mail: j o.cz

Jan Včr" *

mobil:

mail: ja .cz

Zhotovitel:

Mgr. Pavel Štros, PhD.

Bezpečnostní s ecialista

mobil:

mail:

Hana Bauerová, MBA

Key Account Mana er

mobil:

mail:
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Příloha č. 3 Akceptační protokol

PROJEKT

_—

_—

_—

_—

_—

_—

PŘEDMĚT AKCEPTACE

_—

_—Éadle smer-Wy)

_—

_—

SMLUVNÍ STRANY

_—

_—

_—

_—

_—

_—

_—

_—

_—

_—
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SEZNAM PŘÍLOH

segmentem) É-zerřnovědaý-zenřífvňw

___—

-_———

-————

SEZNAM VÝHRAD

vMančni výhmůy

[__——
l————
Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zašlo-tna)

_

_Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci.

_Tyto závady BRANI akceptaci.

SCHVALOVACÍ TABULKA

___—
___—

___-zhotovitele

___—
___—
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Příloha č. 4 Hodnoty parametrů SLA a jejich sankce

Definica termínů:

Provozní doba - definuje časový úsek, po který jsou služby poskytovány uživatelům

Destupnost — znamená v procentech vyjádřenou průměrnou dobu, jež jsou služby dostupne.

(tedy schopné plnit svoji určenou funkci), vůči provozní době služby za daný časový úsek

(kvartál)

Time to response — časový úsek od oznámeni požadavku do okamžiku oznámení zahájení

řešení

Time to fix — časový úsek od oznámení požadavku do zprovoznění služeb alternativním

(dočasným) způsobem

Time to repair - časový úsek od oznámení požadavku do okamžiku odstranění příčiny

problému

Oznámení požadavku — okamžik sdělení požadavku definovaným komunikačním kanálem

(oznámení na HelpDesk apod.)

Oznámení zahájení řešení — okamžik oznámení zahájení řešení zadavateli požadavku,

jehož součástí je předpokládaný postup řešení požadavku

Zadavatel požadavku - definovaná množina pracovníků úřadu (uvedeno v příloze č.2)

Progresivní sankce - uplatněna v případě nedodržení hodnoty kvalitativních parametrů

SLA.

Praoovui doba úřadu_
99 % (l) NGO,—Kč za každou započatou hodinu

500,—Kč za každou započatou hodinu

500,-Kč za každou započatou hodinu

2 následu'icí dn 5000,-Kč za každ' za očatý den

(1) Odpovídá době nedostupnosti služby 7 hodin za měsíc

Provozní doba:

Pondělí: 7:00 — 19:00

Uterý: ?:00 — 16:00

Středa: ?:00 — 19:00

Ctvrtek: ?:00 — 16:00

Pátek: ?:00 — 14:00

Sobota: 9:00 — 15:00
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