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Smlouva o dílo č. 39/2018
zizmrřená v souřada s ustanovením § 2586 o adsl zákona* č. 8952932 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, s přžnžédnuíím k ustanovení § 46 a nás?, zákonu á lži/?(300 sa, o práva oníorske&#39;m, o právech somšísejžcícfz
s právem autorským o o změně některých zákonů (autorský zákon;

I. Smluvní strany

1. Oojednatei: Město Havlíčkův Brod

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 588 ol Havlíčkův Brod

zastoupený: Mgr. Janem Teclem, MBA, starostou města

IČ: 0026?449

DIČ: czoozoreesí

Bankovní spojení: Komerční banka as? pobočka Havlíčkův Brod

Čísžo účtu: l9-327521f0100

Zásrnpeepro věci technické: lng. Vladimír Kučírek, vedoucí oddělení územního plánování

2. Zhotovitel: T-MAPY spol. s no.

se sídžem: Špitáíská 1502 500 03 Hradec Králové

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl, 930?

zastoupený: Ing. Milanem Novotnýmí jednatelem
&#39;: 474510821

DIČ: CZ47451084

Bankomíspojenž: ČSOB as., pobočka Hradec Králově

Číslo účtu: 86883&#39;4350300

Zástupce pro věcí technické: Ing. Pavlína Antlová, vedoucí projektu

II. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy modernizace mapových služeb (GIS) města. Bližší specifikace předmětu je uvedena

v příloze č. l této smlouvy.

2.2. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádněmu provedení
díla nezbytné a o kterých :diotovítel vzhledem ke sve&#39; kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.3. Objednatel může požadovat změny a rozšíření díla oproti sjednaným podmínkám v kterékoli fázi dodávky až do
předání díla. Všechny požadavky na změny budou předány zhotoviteli formou písemně žádosti o změnu.
Zhotovitel ověří vliv požadovaných změn na cenus termíny a další původně sjednané podmínky a písemně
informuje o těchto důsledcích objednatele. V případě nutnosti změny ceny díla v důsledku změněných požadavků
objednatele musí být uzavřen dodatek této smlouvy, jinak není objednatel povinen změněnou cenu díla platit.

III. Místo plnění
3.1. Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele - Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod.

IV. Doba trvání smlouvy
4.1. Zhotovitel předá dílo v dílčích etapách podle následujícího harmonogramu, nejdéle však do 3 l. 01. 2019.

_

..Ježka termín ředání
I, a) základ nového GIS, instalace provozního prostředí

do 31 08 2018I. h) migrace současnvch DB a mapovvch aplikací vč. dat část l
&#39; &#39;

lI. migrace současných DB a mapových aplikací vč. dat část 2 do 30. 09. 2018
llí. upgrade pasportů vč. migrace dat do 31. Gl. 2019

  

 

 

 

    
 

V. Splnění díla

.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré sve&#39; povinností s tím, že

řádným splněním se rozumí zhotovení díla včas a bez závad, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a

úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících
s řádným provedením dila objednateli.

UI H

2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna jeho řádným ukončením a předáním objednateli
5.3. Řádné ukončení a předání díla nebo jeho částí se osvěděuje zápisem o předání a převzetí podepsaným oběma

smluvními stranami.
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VI. Cena

Cena za dílo činí:
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XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XX XXX XXX XXX X XX
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z.
Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná.

”Z Ceny nesmějí být zvýšen; bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

Daň zpřidane hodnoty bude účtována v souladu spříslušnýrni zákonným ustanoveními platnými ke dní

uskutečnění zdanitelného plnění.

.
Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného

dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke

smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.

V] I. Platební podmínky

.

Fakturace díla bude uskutečněna na základě faktur vystavených zhotovitelem po protokolámím předání

jednotlivých etap díla objednatelí v členění:
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Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.

Splatnost fakttu&#39;y se sjednává na 14 dnů od doručení faktury objednateli. &#39;Za okamžik uhrazení faktury se považuje

datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel

oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši OŽOS % z fakturované částky za každý den prodlení.

VIII. Záruky za jakost a odpovědnost za vady

Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se

vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby svýjimkou vad, u nichž

zhotovitel prokáže, že jej ich vznik zavinil objednatel.

V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady nahlášené objednatelem, a to bez zbytečného

odkladu.

Objednatel zajistí nahlášení vady či jiného požadavku: a to prostřednictvím:

0 služby Helpdesk dodavatele na adrese http:iiheípdeskímapyoz,
o v případě nedostupnosti služby Helpdesk telefonicky na č.: 498 51 l l ll (kontaktní osoba lng. Pavlína

Antlová),
o nebo písemně na adresu: T-MAPY spol. s no., Špitálská 150; 500 03 Hradec Králové

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX. Ukončení smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy, porušídi zhotovitel podstamým způsobem své smluvní povinnosti a

zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (písemnou) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením

od smlouvy.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejmena nedodržení předmětu díla.

Zhotovitel může jednostranně odstoupit: od smlouvy, pokud je objednatei v prodlení s úhradou ñnančních částek

dle této smlouvy po dobu delší než El dnů a ani po písemném upozornění zhotovitele nebyla bezodkladně

sj ednána náprava.

Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná

poruší jakoukoliv svou povinnost ve smyslu tohoto článku.

X. Smluvní pokuty

.V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín

stanovený v čl, EV. této smlouvy? je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši (3305 vc z ceny díla za

každý? byt&#39; i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže: že prodlení vzniklo z viny na straně

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit

v důsledku vyšší moci.
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10.2.V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli die čl. V. této smlouvy, nebo nepředá
všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vyši 0,05 as z ceny díla za každý, byť i

jen započaty den až do splnění této povinnosti.

10.3,V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad resp, nedodělků die či, VIII. této smlouvy, je povinen

zaplatit objednsteií smluvní pokutu ve výši 0,65 &#39;že z ceny díla za každý, byť i jen započaty den prodlení.

lišta/í. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jake&#39; výši vznikne druhe

straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výší.

XI. Závěrečná ustanovení

l LLSmluvni strany se zavazují chránit obchodni tajemství zhotovitele a zachovat mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této smlouvy nebo tvoří obsah této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti

se nevztahuje na informace, se kterými již oprávněně disponuje strana zveřejňujíeí, nebo jsou či mají byt podle
právních předpisů veřejně dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách vystupujících v závazkových
vztazích nebo byly získány od jinych osob bez jakéhokoliv omezení.

11.2.0bjednetel přijímá, že údaje o ceně jednotlivych položek dle odst. 6.1., nikoliv však údaj o celkové ceně, tvoří

obchodní tajemství zhotovitele.

ll.3. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel před odesláním přijme účinná

opatření, aby nedošlo ke zveřejnění skutečností, které tvoří obchodní tajemství zhotovitele, nebo skutečností, na

které se povinnost uveřejnění podle zákona nevztahuje (ust. § 3 odst. l. a 2. zákona č. 34052015 Sb., o registru
smluv, v platném mění), pokud zhotovitel na takove skutečnosti objednatele upozornil. Objednatel však tuto

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezašle, jestliže výše hodnoty jejího předmětu (celková cena

dle odst. 61.) je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší.

11.4.V případech v této smlouvě výslovně neupravenýoh platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku

č. 89;.2012 Sb. v platném znění. Zánik smluvního vztahu se nedotyká nároku na náhradu škody vzniklé porušením

smlouvy, nároků z odpovědnosti za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných nároků, které podle této

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, jsou právně neúčinná.

l 1.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanymi oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

ll.7.Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností

upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní

strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.8.Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, zníchž objednatel obdržel po podpisu dvě vyhotovení a

zhotovitel dvě vyhotovení.

11.9. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami a dnem publikace v registru
smluv.

11.10, Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a

vážné vůle připojuji své podpisy.

l 1.l l. Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 16. července 2018 usnesením č. 564f18.

Za dodavatele: Za objednatele:

V Hradci Králové dne
..........

i?!
. .

”g/
V Havlíčkově Brodu dneXZSh-íăñžă 

 

lng. Milan Novotny,
jednom?

&#39;5&#39;~

šššăšžlä&#39;
spole s eau.

o: ešská :Stř i?

sos os nenese keštověš
Tel.. :se srí lží ?ex ses 53.3 srí
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Příloha č. 1 - Bližší specifikace předmětu plnění

 
   

. p .

o instalace a konfigurace jádra technologie T-WIST Box

implemeniace nové verze aplikace T-WŠST CELÉ (pro správu uživatelů a rolí}
včetně napojení na Active Directory

o konñgnrace mapových aplikací Základní aplikace a Katastrální mapa v prostřeái
Spinbox včetně konfigurace mapových sšožeb (RUIAN, Katastrální mapa, GSMs

ČÚZK)
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