Smlouva č. CTUÍ2OI8_060
L

Smluvní strany

NEWPSCZ s.r.o.
Se sídlem:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:
Olč:
Zapsaná:
Osoba oprávněná jednat
jménem Poskytovatele:

CZ25625632
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55889
Ing. Martin Řehořek, jednatel společnosti

(dále jen „Poskytovatel‘)

a
Česká republika Český telekomunikační úřad
-

Se sídlem:
Adresa pro doručováni:
Identifikátor datové schránky:
Bankovní spojení:
IČO:
Dič:
Osoba oprávněná jednat
jménem Odběratele.

Sokolovská 58/219, Praha 9 Vysočany
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
a9gaats
—

701 06 975 (osoba registrovaná k dani)
CZ7O1 06975
Ing. Petr Landkammer, ředitel odboru informatiky

(dále jen „OdběrteI“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu 1724 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen ‚OBZ‘) řídí tímto zákonem a v souladu s ustanovením uzavírají níže uvedeného dne,
měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb.
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II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka služby „Úprava informačního systému LJIP
funkcionalit‘.

—

rozšíření

2. Specifikace ‚Zachování posledních známých hodnot ORS po provedení deaktivace uživatele“ je
uvedena v odst. IV. této smlouvy.

III.

Cena služby a platební podmínky

1. Cena služby „Úprava informačního systému LJIP rozšíření funkcionalit‘ je stanovena jako pevná
částka a to ve výši 270.000,- Kč bez DPH, cena s DPH je 326.700,- Kč, ztoho DPH 21% činí
56.700,- KČ.
—

2. Odběratel bude hradit Poskytovateli cenu plnění dle odst lil. Bod 1 tohoto článku na základě
daňového dokladu Poskytovatele. Právo vystavit fakturu vzniká Poskytovateli akceptací dodané
služby. Součástí faktury bude akceptační protokol, resp doklad o převzetí služby.
3. Doba splatnosti faktury vystavené Poskytovatelem je dohodnuta na 30 dní od data doručeni faktury
Odběrateli, přičemž splatností se rozumí připsáni dlužné částky na účet Poskytovatele
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obsahovat číslo smlouvy a bude před zaplacením
odsouhlasena osobou oprávněnou jednat za Odběratele.
5. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné cenové
údaje, bude vrácena Poskytovateli k doplnění či opravě. Po obdržení správné faktury běží Odběrateli
nová lhůta splatnosti.

IV.

Specifikace služby

Technické řešeni
Základní monitoring synchronizací v PUMA
Na základě požadavku ČTÚ, bude v rámci portálu samoobslužného řešení Puma, zřízen přehled, který
bude zobrazovat poslední nastalou synchronizaci s integrovaným systémem. Tento systém bude
zobrazovat datum a čas, kdy byla zahájena poslední synchronizace s daným integrovaným systémem,
tak aby bylo zřejmé, zda synchronizace probíhá nebo ne.

V rámci nabídky bude dodáno:
Implementace webového rozhraní do portálu Puma
Úprava synchronizačních mechanizmů, tak aby zaznamenávaly stav synchronizací
Integrační a funkční testování
Nasazení na testovací prostředí
Nasazení na produkční prostředí
Vytvoření a úprava dokumentace
-

-

-

-

-

-

Příprava automatizovaně zpracovatelných logů
Na základě požadavku ČTÚ, budou vytvořeny auditní logy, které budou zobrazovat průběh
synchronizaci uživatelů s integrovanými aplikacemi. Tyto nové vytvořené logy budou k dispozici
pro administrátory LJIP, případně i dalším systémům, tak aby je mohli dále zpracovávat automatizovaně.
Dále bude možné využít logy také administrátorem LJIP, aby bylo možné jednoduší interpretovat, kde
a kdy se daná identita synchronizovala Tvar logů bude pevně stanoven, aby jej bylo možné jednodušeji
rozparsovat a interpretovat.
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V rámci nabídky bude dodáno:
Úprava synchronízačních mechanizmů, tak aby zaznamenávaly stavy synchronizací
Implementace logováni stavu identit při volání WS
Implementace logování stavu identit samoobslužného řešení Puma
Implementace logování stavu identit v rámci synchronizačního modulu
Implementace logováni stavu identit v rámci HR modulu
Integrační a funkční testování
Nasazení na testovací prostředí
Nasazení na produkční prostředí
Vytvoření a úprava dokumentace
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zanesení času expirace hesla do exportů pro administrátora LJIP
V současném řešení LJIP je k dispozici možnost staženi exportu identit ve formě CSV souboru,
ve kterém má Administrátor LJIP k dispozici částečný komplexní přehled o vedených identitách.
Nově budou tyto exporty doplněny o datum expirace hesel.
V rámci nabídky bude dodáno:
Úprava implementace funkcionality exportů (doplnění času expirace hesla) a transformace dat
Funkční testování
Nasazení na testovaci prostředí
Nasazeni na produkční prostředí
Vytvořeni a úprava dokumentace
-

-

-

-

-

V.
1.

Povinnosti smluvních stran
Povinnosti Poskytovatele:

1.1. Poskytovat služby v objemu a termínech stanovených touto smlouvou.
1 .2. Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými pracovníci Poskytovatele přijdou
na straně Odběratele do styku při plněni závazků a práv vyplývajících z této smlouvy
1 .3. V případě změn v osobách odpovědných ve Věci této Smlouvy o tom informovat Odběratele.
2. Povinnosti Odběratele:
2.1. Provádět platbu v termínech a výši určených touto smlouvou.
2.2. Zajistit Poskytovateli potřebnou a přiměřenou součinnost pro řádné a včasné plnění předmětu
této smlouvy.

Vl.

Smluvní pokuta

1.

V případě prodleni Odběratele se zaplacením splatných a Poskytovatelem řádně vyfakturovaných
částek má Poskytovatel nárok na úrok z prodleni v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.

2.

Celková výše smluvní pokuty je shora omezena 5.000,- Kč (vč. DPH).

3.

Vpřípadé, že Poskytovatel poruší povinnosti stanovené včl. 5 odst. 1.1 této smlouvy, je
Poskytovatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč (vč. DPH).
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4.

Právo na vymáhání smluvní pokuty nemusí být uplatněno. Neuplatnění práva na vymáhání smluvní
pokuty úd druhé strany nebude považováno za vzdání se tohoto práva vůbec.

5.

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé pozdním či vadným plněním
poskytovatele, která se hradí v plné výši.

VII.

Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

1.

Smluvní strany se zavazují, že přirealizaci této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými
osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořici obchodní tajemství a takové informace
a skutečnosti, které některá ze smluvních stran jako chráněné označila (dále jen ‚chráněné
informace“).

2.

Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčeně
smluvní strany. Dotčená smluvní strana je povinna takový souhlas bez zbytečného odkladu vydat,
jestliže je to nezbytné pro realizaci předmětu této smlouvy, a třetí osoba poskytne písemnou
garanci, že nedojde k vyzrazení chráněných informací

3.

Závazek k ochraně informací trvá po celou dobu existence chráněných informací.

4.

Pokud bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajú ve smyslu zákona
Č. 10112000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízeni Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je
Provozovatel povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a v případě, že je
třeba souhlasu subjektu údaju, zajistit tento souhlas tak, aby bylo možné osobní údaje předat
Objednateli Pro vyloučeni pochybnosti se uvádí, že porušení Závazných Předpisü v souvislosti
s nakládáním s osobními údaji Provozovatelem bude považováno za porušení této Smlouvy.

Vlil. Závěrečná ustanoveni
1. Doba plněni je stanovena na 2 měsíce od podpisu smlouvy.
2. Veškeré změny a doplňky týkající se této smlouvy budou provedeny formou psaných dodatků a musi
být podepsány zástupci smluvních stran.

3. Smlouvu lze předčasné ukončit:
3.1. písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součásti je i vypořádání vzájemných závazků
a pohledávek;
3.2. písemným odstoupením Od Smlouvy v připadě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní
stranou. Za podstatné porušeni Smlouvy se považuje.
•

prodlení s poskytováním služby po dobu delší než dvacet (20) dnú;

•

nezaplaceni Ceny nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dnu.

3.3. písemným odstoupením úd Smlouvy v případě nepodstatného porušeni Smlouvy druhou
Smluvní stranou za podmínek dále stanovených. Jestliže kterákoli Smluvní strana poruší
nepodstatným způsobem Smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat porušující
Smluvní stranu ke splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do dvaceti (20) dnů úd doručeni
této výzvy Smluvní strana, která porušila Smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo
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pokud do šedesáti (60) dnů od této výzvy, nebo do jakékoli delší doby dohodnuté Smluvními
stranami, tato Smluvní strana neodstraní porušení závazků Smlouvy, může druhá Smluvní
strana od Smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo
prostředků k dosažení nápravy.
4. Pokud Smluvní strana bude V úpadku nebo proti ní bude zahájeno insolvenčni řízení, bude
v likvidaci, pod nucenou správou, či pokud bude mít druhá Smluvní strana důvodné informace, že
Smluvní strana nebude schopná dostát svým finančním závazkům nebo bude vůči Smluvní straně
uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jejího majetku, může druhá Smluvní
strana odstoupit od Smlouvy okamžitě.
5. Odstoupení je účinné 1 měsíc od následujícího měsíce po doručení druhé Smluvní straně na adresu
uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně na poslední prokazatelně oznámenou korespondenční
adresu.
6. Smluvní strany jsou povinny do třiceti (30) dnů od ukončení Smlouvy vypořádat písemnou dohodou
své případné vzájemné závazky a pohledávky.
7. Ukončením této Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkajíci se smluvní pokuty,
ochrany düvěrných informací, náhrady škody a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své
povahy i po ukončení Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory, které mezi nimi vzniknou při realizaci této smlouvy
nebo v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním. V opačném případě k řešeni
případných sporú určují smluvní strany příslušný obecný soud.
9. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým, které bude
mít stejný cíl a smysl.
10. V případě odlišné úpravy této smlouvy a jejích dodatků platí dohoda, že platnou je úprava později
sjednaná tímto dodatkem.
71. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, jakož
i to, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by její uzavřeni vylučovaly
12. Tato smlouva, stejně jako její přílohy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž odběratel obdrží
dva výtisky a poskytovatel jeden výtisk smlouvy.
73. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí odběratel.
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Za Posovatele:
Ing. Makiln Rehořek
Jednatel
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Za Odběratele:
Ing. Petr Landkammer
ředitel odboru informatiky
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