
Smlouva o dílo

rozvoj Mobilní aplikace Prague Visitor Guide

kterou uzavřely podle ust. š 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v z.p.p. (dále jen

„o.z.")

dále uvedeného dne, měsíce a roku, nlže uvedené smluvní strany (dále jen jako „smlouva"):

Zhotovitel:

Společnost: Dactyl Group s.r.o.

Sídlo: Kounicova

uč: 02912660

DIČ: CZ02912660

Číslo účtu:

Zastoupená: Ing. Milanem Doubkem, jednatelem

(jako „Zhotovitel" na straně jedné)

Objednatel:

Společnost: Operátor ICT, a.s.

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

uč: 02795231

DIČ: CZ02795281

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(jako „objednatel" na straně druhé)

I.

Předmět smlouvy

1.1 Objednatel se na základě objednávky č. 177/2017 v rámci zakázky č. 05.03.14 stal vlastníkem

„Mobilní aplikace Prague Visitor Guide" (dále jen „Mobilní apIikace"). Zhotovitel prohlašuje, že

je ochoten a po právní i odborné stránce oprávněn objednateli zajistit a poskytnout jednorázový

rozvoj Mobilní aplikace, to vše v technických podrobnostech dle Přílohy č. 1 k této smlouvě.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí pro

Objednatele zhotoví a implementuje následující nové funkcionality Mobilní aplikace:

a) audio průvodce Prahou v rozsahu dle Přílohy č. 2 této smlouvy,

b) česká jazyková mutace Mobilní aplikace

(dále též „DíIo").

1.3 Nedílnou součástí předmětu plněníje povinnost Zhotovitele předat objednateli zdrojové kódy

Mobilní aplikace a Díla dle této smlouvy, a to za účelem vlastního provozování objednatelem.
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1.4 objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a uhradit sjednanou cenu

za Dílo dle podminek této smlouvy.
1.5 objednatel je povinen předat Zhotoviteli podklady, materiály či informace nezbytné k řádnému

provedení Díla bez zbytečného odkladu od nabytí účinností této Smlouvy. Veškeré podklady se

objednatel zavazuje předat Zhotoviteli primárně v elektronické podobě. Pokud v průběhu
provádění Díla Zhotovitel zjistí potřebu poskytnutí dalších podkladů nutných k řádnému

provedení Díla, informuje o tom neprodleně objednatele. Objednatel se zavazuje dodatečné

podklady poskytnout ve lhůtě přiměřené povaze dožadovaného podkladu a dohodnuté se

Zhotovítelem. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na podkladech a věcech předaných
objednatelem k provedení Díla, a to až do předání Díla; po tuto dobu vlastníkem podkladů
nadále zůstává objednatel.

1.6 Zhotovitel je povinen zajistit samostatně a na své náklady ostatní podklady a materiály nutné k
realizaci Díla. objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při zajištění těchto podkladů a

materiálů.

II.

Doba a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v termínu od nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby
Dílo bylo ukončeno a předáno objednateli nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

2.2 Místem provedení Díla je sídlo objednatele na adrese: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 -

Holešovice nebo, pokud to nebude v rozporu s touto smlouvou, může Zhotovitel realizovat Dílo

ina základě vzdáleného přístupu.

III.

Cena Dlla

3.1 Celková cena Dlla podle ČI. I. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 74 400,- Kč

(slovy: sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH. Cena je stanovena na základě níže

uvedené Tabulky č. 1 cenové nabídky Zhotovitele.

3.2 Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty
veškeré náklady potřebné k realizaci předmětu této smlouvy včetně všech zdrojových kódů.

Položka jednotka Počet Cena za jednotku Celkem

Vývoj a úpravy MD 4 4 800 Kč 19 200 Kč

Android dle odst.

1.2 písm. a)

smlouvy

Vývoj a úpravy MD 4 4 soo Kč 19 zoo Kč

loS dle odst. 1.2

písm. a) smlouvy

Vývoj a úpravy MD 2 4 800 Kč 9 600 Kč

web.

administrace dle

odst. 1.2 pism. a)

smlouvy

Tabulka č. 1 Cenová nabídka



Grafický návrh MD 1 4 800 Kč 4 800 Kč

dle odst. 1.2

písm. a) smlouvy

Analýza dle odst. MD 0,5 4 800 Kč 2 400 Kč

1.2 písm. a)

smlouvy

Testovánidle MD 0,5 4 800 Kč 2 400 Kč

odst. 1.2 písm. a)

smlouvy
Česká jazyková MD 3 s 600 Kč 16 aoo Kč

mutacel

Celkem 74 400 Kč

Pozn.: MD = Man Day = 8 hodin práce vývojáře.

Cenyjsou uvedeny bez DPH.

IV.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Platební podmínky

Cena Díla bude objednatelem uhrazena po protokolárním předání a převzetí Díla bez vad a

nedodělků a všech zdrojových kódů, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového

dokladu (faktury).
Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v z.p.p. (dále jen „zákon o DPH"). Nebude-li faktura tyto náležitostí obsahovat, je

objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti a na fakturu se v tomto případě hledí jako na

nedoručenou.

Vznikne-li Zhotoviteli s provedením Díla dle této smlouvy potřeba hrazení nákladů, které v době

uzavření smlouvy nemohl předpokládat, je povinen dříve, než mu náklady vzniknou, tyto náklady

předložit k odsouhlasení objednateli. Zhotoviteli vznikne právo na úhradu takových nákladů

pouze tehdy, pokud objednatel tyto náklady předem písemně odsouhlasí. V opačném případě

jdou náklady k tíži Zhotovitele.

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

bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny na účet Zhotovitele uvedený v

záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve faktuře je jeho

účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s

ust. 9 96 zákona o DPH. Zhotovitel 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 se Zhotovitel 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 nezaplacenou 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, který je

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

Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny Díla, 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.

Česká mutace —0,5 MD = server, 1 MD = Android, 1 MD = ioS, 0,5 MD = testování
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4x5

4.8

5.1

5.2

6.5

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 5 1765 odst. 2 o.z.

Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje

požadované náležitosti dle odstavce 4.3 nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. V tom případě

se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

V.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo řádným dokončením a předáním včetně všech

zdrojových kódů. Dílo podle této smlouvy bude považováno za dokončené podpisem protokolu

o předání a převzetí Díla bez vad podle této smlouvy.

objednatel je povinen za provedené Dílo zaplatit dohodnutou cenu pouze v případě, že na něm

nebudou v době předání a převzetí zjištěny vady tak, jak je uvedeno v odst. 4.1 této smlouvy.

Zjištěné vady budou uvedeny v protokole o předání a převzetí s dohodnutými termíny k jejich
odstranění.

Nebezpečí škody nese po celou dobu zhotovování Dlla do jeho řádného předání a převzetí bez

vad objednateli Zhotovitel.

Vl.

Vzájemné závazky

Strany se zavazují vzájemně aktivně komunikovat a předávat si informace v případě jakékoli

závady.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností

příjdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu aktuálně platné a

účinné právní úpravy ve vztahu k ochraně osobních údajů, učiníveškerá opatření, aby nedošlo k

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému

zneužití.

objednatel je povinen v průběhu plnění této smlouvy kontrolovat, zda její plnění odpovídá

sjednaným podmínkám. Všechny zjištěné vady je povinen bez zbytečného odkladu Zhotoviteli

vytknout a Zhotovitel povinen je odstranit v souladu s touto smlouvou.

objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném pro plnění této

smlouvy.

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:

Oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této smlouvy:

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

uzavírání dodatku ke smlouvě.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

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

smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické 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.

VII.

Zdrojové kódy

Zhotovitel je povinen v den předání Dila předat objednateli zdrojové kódy Díla a Mobilní

aplikace. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí objednatele a Zhotovitel zaručuje

možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi. Zdrojový kód bude předán na

nepřepisovatelném technickém nosiči dat a s označením „zdrojový kód". Informace o předání

tohoto technického nosiče dat bude součástí předávacího protokolu Díla.

Povinnost Zhotovitele dle odst. 7.1 tohoto článku smlouvy se přiměřeně použije i pro jakékoliv

opravy, změny a doplnění zdrojového kódu Díla, k nimž dojde při plnění této smlouvy nebo v

rámci záručních oprav.

VIII.

Autorská práva a licenční ujednání

Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které naplňuje znaky autorského

díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je objednatel oprávněn užívat veškeré

součásti Díla a veškeré výstupy Zhotovitele považované za autorské dílo (dále „Autorské díIo")

za níže uvedených podmínek.

Zhotovitel prohlašuje, že Autorské dílo vytvořené Zhotovitelem, případně subdodavatelem nebo

jejich pracovníky, v rámci plnění této smlouvy, je vytvořené specificky pro objednatele na jeho

objednávku. Zhotovitel zároveň potvrzuje a bere na vědomí veškeré právní důsledky s tím

spojené.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, převoditelné, časově a územně neomezené právo k

užití Autorského díla, a to všemi způsoby dle autorského zákona, které jsou ke dni nabytí

účinnosti této smlouvy známy (licence dle š 2371 a násl. o.z.).
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškerý software třetích osob využitý k provedení Díla bude

licencován ve prospěch objednatele.

Objednatel je oprávněn poskytnout licenci (udělit podlicenci) třetím osobám, a to všemi nebo

určitými způsoby užití i místně a časově neomezeně podle libovolné úvahy objednatele.
Zhotovitel nepožaduje sdělení informací dle 5 2364 odst. 2 o.z.

Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění, aby vjakékoli souvislosti s Autorským dílem uváděl

pouze svůj název.

objednatel je oprávněn provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny a upgrade Autorského

díla a dle svého uvážení do něj i prostřednictvím třetích osob zasahovat a zapracovávat ho do

dalších autorských děl. Programová (vývojová) dokumentace dodaná Zhotovitelem bude

objednateli dodána v množství a rozsahu potřebném pro využití plnění podle této smlouvy,
včetně podkladových materiálů vytvořených při realizaci plnění, využitelných pro případnou

následnou modifikaci a inovaci Díla. Dílo bude předáno ve formátu umožňujícím jeho spuštění v

některém z obecně dostupných počítačových programů či prostředí. objednateli je uděleno

převoditelné, časově a místně neomezené právo k užití dodané dokumentace všemi způsoby

užití, a to jako součást licence podle odstavce 8.3 smlouvy.
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8.8 Právo užití Autorského díla a dokumentace nabývá objednatel okamžikem jejich převzetí.

objednatel není povinen převedená licenční práva využít.

8.9 Zhotovitel zajistí, aby nebyla další autorská práva, případně práva průmyslového vlastnictví

překážkou užití Autorského díla objednatelem ani třetími osobami.

8.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli účinnou pomoc v případě, kdy jakákoli třetí

osoba, včetně případných pracovníků Zhotovitele, uplatní nárok proti objednateli z titulu

porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy nebo jeho

části.

8.11 odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

IX.

odpovědnost za vady a záruční podmínky

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo bez jakýchkoli faktických a právních vad a za podmínek

sjednaných touto smlouvou.

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání.

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli na Dílo záruku za jakost.

9.4 Zhotovitel zaručuje, že dodané Dílo bude po celou dobu záruky způsobilé pro použití ke

smluvenému účelu, že bude funkční dle dodané dokumentace a zachová si smluvené i jinak

obvyklé vlastnosti.

9.5 Zhotovitel zaručuje funkčnost Díla na úrovni požadavků této smlouvy a jejích příloh. V případě

zjištění závady, která znemožňuje či omezuje funkčnost Díla, Zhotovitel na vlastní náklady opraví

ty části Díla, na kterých byla závada zjištěna a zajistí správnou funkčnost Díla podle předané

dokumentace. odstranění závad zahájí do 24 hodin od uplatnění reklamace;

9.6 Řešení reklamací uplatněných po dobu záruky bude prováděno podle povahy reklamace v místě

instalace u objednatele nebo v sídle Zhotovitele pomocí vzdáleného přístupu.

9.7 Pokud v době záruky vykazuje dílo vady bránící funkčnosti dle dodané dokumentace nebo vady,

na základě, kterých není plnění způsobilé pro použití ke smluvenému účelu nebo si nezachovává

smluvené vlastnosti a tyto vady nelze odstranit opravou, má objednatel právo požadovat

odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části a uplatnit vůči Zhotoviteli

náhradu škody.

9.8 objednateli plynou z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nároky na:

o odstranění vady opravou,

o přiměřenou slevu z ceny Díla, jestliže je vada neodstranitelná.

9.9 Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží objednateli.

9.10 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé zaviněním objednatele nebo třetích osob.

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných

pokynů objednatele.

9.11 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn

Díla provedených objednatelem nebo třetí osobou.

X.

Smluvní sankce

10.1 objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty za nedodržení

termínu splnění Díla, a to ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud je nedodržení

zaviněné Zhotovitelem:

10.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za Dílo vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z

prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů po doručenívýzvy kjejich

zaplacení.

Smluvnístrany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považujíji za zcela přiměřenou

a oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této smlouvy pro

objednatele.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na

realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťovaných

zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Za škody, prokazatelně způsobené pracovníky Zhotovitele (subdodavatelé) při provádění Díla,

zodpovídá Zhotovitel.

XI.

odstoupení od smlouvy

Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je druhá strana

oprávněna písemně vyzvat porušující stranu ke splnění jejich závazků. Pokud do 10 dnů od

doručení této výzvy strana, která porušila smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě, nebo

pokud do 10 dnů od této výzvy tato strana neodstraní porušení závazků, může druhá strana od

smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k

dosažení nápravy.

0 podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem jde zejména v případě, že Zhotovitel:

a) poruší povinnost provést Dílo bez faktických a právních vad, které znemožní užití Díla k účelu

uvedenému v této smlouvě a dle poskytnutých dokumentů a příloh uvedených v této

smlouvě.

b) je v prodlení s plněním Díla po dobu delší než 10 dnů od uplynutí termínu plnění podle této

smlouvy;

c) závažně poruší povinnost ochrany chráněných informací dle čl. Vl. odst. 6.2 této smlouvy;

vstoupí do likvidace, na majetek Zhotovitele byl prohlášen úpadek, nebo Zhotovitel sám

podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční návrh byl zamítnut,

protože majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

je trestně stíhán podle zákona č. 418//2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení

druhé smluvní straně.

XII.

Všeobecná ustanovení

Práva povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí o.z. a předpisy souvisejícími.

Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany

pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

V případě soudního sporu bude tento spor řešit příslušný obecný soud ČR.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou všechny přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1 —Audioguide pro Prague Visitor Guide
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XIII.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných

dodatků k této smlouvě, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k

datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni

této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejich příloh a veškerých případných

budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění

Smlouvy zabezpečí objednatel. Uveřejněním smlouva nabývá účinnosti.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se

to ostatních ustanovení smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení

dodatkem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis
a Zhotovitel obdrží druhý stejnopis.

Smluvní strany svými podpisy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem

přečetly, porozumělyjí a souhlasí s jejím obsahem, kdy tento odpovídá jejich pravé a svobodné

vůli a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nevýhodných podmínek, což stvrzují

připojením svých podpisů.

Dactyl Group s.r.o.operátor ICI', a.s.
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Příloha 1 Audioguide pro P

obecná specifikace

Mobilních aplikací

Do současného projektu Prague Visitor Guide bude přidána nová funkcionalita audio průvodce Prahou.
To umožní uživatelům mobilních aplikací poslouchat zvukové nahrávky při procházení definovaných
tras. Do mobilní aplikace přibydou speciálně označené trasy, které budou novou funkci podporovat.
Po jejich zahájení bude mít uživatel možnost přehrát namluvenou nahrávku, která bude popisovat
okolí, ve kterém se nachází Nahrávky budou moc být definovány jak k bodům zájmu (Pol), tak k cestě,

pokud se uživatel bude přesunovat z místa na místo. Nahrávky bude možné pozastavit, přeskakovat a

vybírat z přehledného seznamu pro danou trasu. Uživatel bude mit také možnost využít funkce, kdy ho

aplikace upozorni na nahrávku, pokud se přiblíží k místu s namluvenou audionahrávkou.

Audio soubory bude možné stáhnout do zařízení, aby byly dostupné v offline režimu, a to bud'

jednotlivě nebo všechny pro danou trasu najednou. Nahrávky, stejně jako mobilní aplikace, budou

v anglickém jazyce s možností budoucího rozšíření na více jazyků.

Webová administrace obsahu

Nově bude možné přes webo

uploadovat audíonahrávky pro

zpřístupněny přes API mobilní

Cenová nabídka

Položka

Vývoj a úp

Androí

Vývoj a ůp

iOS

Vývoj a ůp

web.

administr

Grafický n

Analýz

Testová

Česká mu

vou administraci vytvářet audio trasy, u kterých půjdou definovat a

jednotlivá místa. Trasy i nahrávky pak budou stejně jako další obsah

m aplikacím.

* Česká mutace - 0,5 MD = server, 1 MD = Android, 1 MD = ioS, 0,5 MD = testování
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5 600 Kč
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ávrh
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Celkem
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