
RÁMCOVÁ SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ T SLUŽEB

z v d d e a roku dle š 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
a účinném znění (dále jen „o.z.")

(dále jen „Smlouva")

Operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 — Holešovice, 170 O0

zastoupená. Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva
Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

Ve věc ch technickeho plnení Jiří Vycpálek, vedoucí odd. vývoje a inovací

ičo: 027 95 281

oič- CZ02795281

Bankovní spojení“ Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstřík v deném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

(dále jen „Objednatel")

a

1) ErERNAL, s.r.o.

Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, PSČ 150 O0 Praha 5

Zastoupené: lng. Rostislavem Dubským, jednatelem
Ve věcech technického plnění: Mgr. Milošem Doubkem

ičo: 275 65 599

oič: CZ27565599

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116650

(dále jen „Poskytovatel 1")

2) Dactvl Group s.r.o.

Sldlo: Kounicova 284/39, Veveří, 602 00 Brno

zastoupená: lng. Milanem Doubkem, jednatelem
Ve věcech technického plnění: Ing. Milanem Doubkem
IČO: 029 12 660

DIČ: CZ02912660

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18823

(dále jen „Poskytovatel 2")

3) Czech ICI“ Alliance

Sídlo: Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 D0 Praha 1

zastoupená: Michalem Zálešákem, výkonným ředitelem

Ve věcech technického plnění: Michal Zálešák

IČO: 750 66 335

DIČ: cz 75066335

Bankovníspojení: Fio Banka, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl l., vložka 58610

(dále jen „Poskytovatel B")

Operátor lCT, a.s.

Delnická 12

170 00 Praha 7 - Holešovice

ič: 02535281

u a řená níže uve eného ne, měsíc



í/
4) 4WORKS Solutions s.r.o.

Sídlo: Na přesypu 716/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8

zastoupená: Milanem Kučerou

Ve věcech technického plnění: Robert Honc

IČO: 026 74 947

DIČ: CZ02674947

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221939

(dále jen „Poskytovatel 4")

(dále společně též „Poskytovatelé")

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

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

a. Objednatel jako veřejný zadavatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

„ZZVZ")

b. Poskytovatelé podali závazné nabídky na předmětnou poptávku a tyto byly objednatelem akceptovány,

se smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány,

dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Poskytovatelé se touto Smlouvou zavazují objednateli na svůj náklad a nebezpečí poskytovat IT služby

vrámci rolí specifikovaných Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále také jako „Služby"), a z nich vyplývající

odborné výstupy a konzultace, to vše na základě dílčích objednávek za podmínek touto Smlouvou a

jejími přílohami dále stanovených.

1.2 Objednatel se zavazuje tyto Služby, resp. jejich výstupy přebírat a platit Poskytovatelům sjednanou cenu.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Poskytovatelé budou Služby

poskytovat s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarají vše, co je k jejich provádění potřeba, není—li

možné tuto součinnost požadovat po objednateli. Poskytovatelé budou při plnění povinností dle této

Smlouvy postupovat v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, které se k poskytování

Služeb přímo či nepřímo vztahují.

1.4 K dosažení ůčelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace

a nezbytnou součinnost.

z. VÝBĚR FINÁLNÍHO POSKYTOVATELE, OBJEDNÁVKY

2.1 Konkrétní specifikace požadovaných Služeb vč. jejich výstupů dle čl. 3 této Smlouvy bude

Poskytovatelům zadávána na základě dílčích objednávek učiněných na e-maily oprávněných osob

smluvních stran uvedených v čl. 6 této Smlouvy, a akceptaci, kdy objednávky musí obsahovat alespoň

následující údaje:

a) Specifikace, požadavky na role IT specialistů, parametry a forma požadované Služby (tj. vč.

definice výstupů z ní),



2.2

3.1

předpokládaný časový, personální a jiný rozsah,
uvedení případných závazných lhůt a termínů pro poskytnutí Služby,

cena za 1 člověkoden poskytování Služby pro konkrétní roli IT specialisty dle provedeného

minitenderu,

odkaz na konkrétní minitender, na základě kterého byl Poskytovatel kposkytování Služby

vybrán, a odkaz na tuto Smlouvu.

Poskytovatel se zavazuje objednatelem zaslanou objednávku akceptovat či odmítnout ve lhůtě

nejpozději do jednoho (1) pracovního dne ode dne jejího doručení Poskytovateli, a to na e-mailovou

adresu objednatele, ze které byla tato objednávka učiněna.

Objednávka bude objednatelem vystavena na Poskytovatele, jehož nabídka bude vybrána jako cenově

nejvýhodnější v rámci soutěže po uzavření této Smlouvy, tzv. minitenderu. V rámci minitenderu aplikuje
Objednatel následující pravidla:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Minitendery Objednatel vyhlašuje písemně prostřednictvím e-mailu, a to obesláním konkrétní

výzvou všem Poskytovatelům dle této Smlouvy na e-mailový kontakt oprávněné osoby
Poskytovatelé uvedený v čl. 6 této Smlouvy.

Výzva kpodání nabídky vrámci minitenderu obsahuje specifikace, požadavky na role IT

specialistů, parametry a forma požadované Služby, předpokládaný časový, personální a jiný
rozsah a uvedení případných závazných lhůt a termínů pro poskytnutí Služby. Výzva musí vždy
obsahovat informaci o lhůtě pro podání nabídek a o hodnocení podaných nabídek, které je
prováděno na základě ekonomické výhodnosti, jejímž jediným kritériem je cena za 1

člověkoden poskytování Služby pro konkrétní roli lT specialisty.

Poskytovaté jsou oprávněni, nikoliv povinni, podat nabídku vrámci minitenderu, a to na

e-mailový kontakt, ze kterého byla výzva kpodání nabídky odeslána. Podá—li Poskytovatel
nabídku, je tato závazná a nesmí překročit výši ceny za 1 člověkoden poskytování Služby,

kterou pro danou roli IT specialisty Poskytovatel nabídl vrámci zadávacího řízení zakázky
malého rozsahu, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena.

vpřípadě, kdy vrámci minitenderu nebude podána žádná nabídka, nebo podané nabídky

převýší ceny poskytovatelů nabízení vrámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, je
Objednatel oprávněn zadat poskytování Služby l jinému subjektu mlmo smluvní strany, avšak

za podmínky, že tento třetí subjekt nepřesáhne nabídkové ceny vrámci minitenderu.

V takovém případě může Objednatel akceptovat i nabídku v minitenderu, která přesahuje ceny

ze zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSTUPÚ scužea A DAlŠÍ PODMÍNKY

Je-li součástí poskytování Služeb jako jejich výstup zhotovení díla vpodobě písemného či jiného než

ústního výstupu (dále jen „díIo"), dojde mezi objednatelem a Poskytovatelem kpředání a převzetí
takovéhoto díla protokolárně. Písemný předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech,
přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě (Z) vyhotovení Objednatel.

Nedílnou součástí předávacího protokolu budou:

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Identifikační údaje smluvních stran;

Popis výstupu Služby, resp. díla, jež je předmětem předání a převzetí;

Prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá;

Popis případných vad spolu se lhůtami pro jejich odstranění a důsledky nepřevzetí díla;

Datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla;

Podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany;

objednatelem odsouhlasený vykázaný počet odpracovaných celých hodin na díle.



3.2

3.3

3.4

3.5

4.4

4.5

Bez doložení shora uvedených dokladů nelze dílojakožto součást plnění Služeb dle této Smlouvy předat.

Nebezpečí vzniku škody na předaném díle přechází na objednatele po úplném předání a převzetí dila,
tzn. dnem podpisu předávacího protokolu. Tato skutečnost přitom nezbavuje Poskytovatele
odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku případných budoucích vad díla. Do doby úplného předání a

převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na díle Poskytovatel.

Je-li výstup Služeb poskytnut vústní formě či jako součást zaměstnaneckého kolektivního dila ve

spolupráci se zaměstnanci objednatele, předávací protokol se nevyhotovuje vplném rozsahu a má

podobu výkazu činnosti, kde bude uveden datum, časový rozsah vhodinách a předmět poskytování
Služeb. Výkaz činnosti podepisuje objednatel l Poskytovatel.

Místo plnění: sídlo objednatele. Služby je možné poskytovat i vzdáleným přístupem, je-Ii to účelné a

vyžádá-li si to objednatel.

objednatel je povinen předat Poskytovatelům podklady, materiály či informace nezbytné k řádnému

poskytování Služeb bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této Smlouvy či od vystavení objednávky
dle čl. 2 této Smlouvy. Veškeré podklady se objednatel zavazuje předat primárně v elektronické podobě.
Pokud v průběhu poskytování Služeb Poskytovatel zjistí potřebu poskytnutí dalších podkladů nutných

kjejich řádnému provádění, Informuje o tom neprodleně objednatele. objednatel se zavazuje
dodatečné podklady poskytnout ve lhůtě přiměřené povaze dožadovaného podkladu a dohodnuté s

Poskytovatelem. Poskytovatel nese odpovědnost za škodu na podkladech a věcech předaných

objednatelem k poskytování Služeb vč. provedení díla, a to až do jejich předání a převzetí způsobem dle

tohoto článku Smlouvy; po tuto dobu vlastníkem podkladů nadále zůstává objednatel.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za poskytování Služeb je sjednána postupem stanoveným v čl. 2 této Smlouvy, a to formou sazby
za jeden (1) člověkoden poskytování Služeb (tj. 8 hodin) pro konkrétní rolí IT specialisty ve výši stanovené
v konkrétní vystavené objednávce.

Poskytovatel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). Minimální účtovatelnou

jednotkou je 0,5 člověkodne. Celkový nepřekročitelný finančnírámec této Smlouvy 2.000.000,— Kč (slovy:
dva miliony korun českých) bez DPH. objednatel není povinen tento rámec vyčerpat. Poměr čerpání
člověkodnů jednotlivých rolí IT specialistů dle Přílohy č. 1 této Smlouvy smluvní strany nestanovují.

Sazba za člověkoden poskytování Služeb je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje
veškeré nutné náklady k řádnému poskytování Služeb včetně nákladů souvisejících. Cena je stanovena

s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám.

Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje zálohy.

Cena za poskytování Služeb bude objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet

Poskytovatelé, na základě daňového dokladu vystaveného vsouladu se ZDPH, vystaveného

Poskytovatelem nejdříve po uplynutí kalendářního měsíce, vněmž byly Služby poskytovány (dále jen
„obecné pravidla"), v souladu s následujícími pravidly:

4.5.1 je-li součástí poskytování Služeb v daném kalendářním měsíci, mimo výstupy Služeb

poskytnuté v ústní formě či jako součást zaměstnaneckého kolektivního díla ve spolupráci se

zaměstnanci objednatele, i zhotovení díla dle odst. 3.1 této Smlouvy, kjehož dokončení a

protokolárnímu předání a převzetí má dojit až vjlném kalendářním měsíci, je Poskytovatel tyto
práce oprávněn fakturovat až po řádném předání a převzetí díla;

4.5.2 jsou-li součástí poskytování Služeb v daném kalendářním měsíci pouze výstupy Služeb

poskytnuté v ústní formě či jako součást zaměstnaneckého kolektivního díla ve spolupraci se

zaměstnanci objednatele, byt' by toto nebylo v rámci daného kalendářního měsíce dokončeno,

je oprávněn Poskytovatel tyto Služby fakturovat dle obecného pravidla;

4



4.6

4.7

4.8

5.

5.1

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

je-Ii součástí poskytování Služeb vdaném kalendářním měsíci pouze zhotovení díla dle odst.
3.1 této Smlouvy, kjehož dokončení a protokolárnímu předání a převzetí má dojít až vjiném
kalendářním měsíci, je Poskytovatel tyto práce oprávněn fakturovat až po řádném předání a

převzetí díla;

výkazy činností vyhotovuje Poskytovatel pro každou z rolí separátně;

kooperuje-Ii na zhotovení díla ve smyslu odst. 3.1 této Smlouvy více lT specialistů ve více rolích,
je Poskytovatel povinen všechny tyto role a jejich časový rozsah uvést do jednoho (1)
předávacího protokolu;

protokoly o předání a převzetí, resp. výkazy činnosti pak tvoří nedílnou součást daňového

dokladu.

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

objednateli. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje
chybné, je Objednatel oprávněn vrátit jej Poskytovateli 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 clen, kdy byla finanční částka odepsána z bankovního

účtu objednatele ve prospěch účtu Poskytovatelé.

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

této Smlouvy. Poskytovatelé prohlašují, že jejich bankovní účty uvedené ve faktuřejsou jejich účty, které

jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. 5 96 ZDPH.

Poskytovatelé jsou povinni uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu
se ZDPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazují se

Poskytovatelé bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem
k tomu, že dle ust. š 109 odst. 2 písm. c) ZDPH 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 pouze na účet, který je účtem

zveřejněným ve smyslu ust. š 96 ZDPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet zhotovitele, na který Zhotovitel

požaduje provést úhradu ceny, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny na

takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny na straně

objednatele.

Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

Poskytovatelé se zavazují během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. K zachování

mlčenlivosti zavážl také všechny spolupracující osoby. Poskytovatelé nejsou oprávněni využít
informace získané z dokumentů či jiných zdrojů poskytnutích jim objednatelem pro plnění povinností
z této Smlouvy pro vlastní účely.

OPRÁVNĚNÉ osoav SMLUVNÍCH STRAN

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 vyjma
změn ustanovení Smlouvy v podobě uzavírání dodatků k ní:



E-mail Tel. kontakt

vněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nu

datku ke Smlouvě.

námení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé s

učena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo velektronické podobě na e-mai

edenou u oprávněných osob; oznámení velektronické podobě jsou Poskytovatelé p

bjednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA šxoou

e prodlení Poskytovatelé s termínem zahájení poskytování Služeb dle konkrétní objednávky má

el nárok požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč, a to za každý i započatý

lení.

ě prodlení Poskytovatele s termínem předání poskytovaných Služeb a jejich výstupů dl

l objednávky má Objednatel nárok požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-

a každý i započatý den prodlení.

ě porušení povinností stanovených čl 5 a čl 8 této Smlouvy ve vztahu k ochraně důvěrný

cí a právu užívání autorských děl, je objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluv

ve výši 30.000, Kč, a to za každý případ porušení povinnosti.

Jméno a příjmení E-mall Tel. kontakt

Oprávněné osoby, které budou Poskytovatelé zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména
v rámci minitenderů:

Poskytovatel 1:

Jméno a příjmení

Poskytovatel 2:

Jméno a příj

Poskytovatel 3:

Jméno a příjmení

Poskytovatel 4:

Jméno a příjmení
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7.4 Smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit na výzvu objednatele
nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne objednateli škoda. zaplacením smluvnípokuty nezaniká nárok

objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností Poskytovatelé ztéto Smlouvy ve výši

přesahující smluvní pokutu.

7.5 Při prodlení s úhradou ceny dle Smlouvy je objednatel povinen zaplatit Poskytovateli zákonný úrok

z prodlení.

7.6 Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k

jejich zaplacení; výzva musí mimo jiné specifikovat důvod vzniku smluvní pokuty a výši požadované
smluvní pokuty.

a. PRÁVO K UŽITÍAUTORSKÉHO oíi.A

8.1 Poskytovatelé poskytují objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva výstupy Služeb (tj. díla ve

smyslu autorskoprávních předpisů) užít, tj. licenci, a to dnem jejich předání podle této Smlouvy či

objednávky. Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu, času a území a Poskytovatelé ji
poskytují jako licenci nevýhradní a na dobu neurčitou. Licenční odměna je již započtena vceně

poskytování Služeb dle této Smlouvy.

8.2 Poskytovatelé odpovídají objednateli za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to, že

užitím díla nedojde kneoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani kjinému porušení právních

předpisů.

s. ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1 Poskytovatelé odpovídají za vady, jež mají výstupy Služeb v době jejich předání.

9.2 objednateli plynou z odpovědnosti Poskytovatelů za vady výstupů Služeb nároky na:

9.2.1 odstranění vady opravou;

9.2.2 přiměřenou slevu z ceny poskytovaných Služeb, jestliže je vada neodstranitelná.

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

9.4 Poskytovatelé nenesou odpovědnost za vady vzniklě zaviněním objednatele nebo třetích osob.

Poskytovatelé dále neodpovídají za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných pokynů

objednatele.

9.5 Poskytovatelé nenesou odpovědnost za vady, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn

provedených objednatelem nebo třetí osobou.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do vyčerpání stanoveného finančního rámce vé výši

2.000.000,- Kč bez DPH. objednatel si vyhrazuje právo finanční rámec nevyčerpat.

10.2 Kterákoliv ze smluvních stran může svůj závazek ze Smlouvy vypovědět bez udání důvodu s výpovědní

lhůtou jeden (1) měsíc, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
zbylým smluvním stranám doručena. Všechny strany se zavazují vypořádat své závazky, které vznikly na

základě této Smlouvy, i po ukončení účinnosti Smlouvy tak, aby byly splněny též závazky vůči třetím

stranám. Po dobu běhu výpovědní lhůty dle tohoto ustanovení Smlouvy není smluvní strana, která

výpověď podala, oprávněná se účastnit minitenderů. Výpověď jedné ze smluvních stran na straně

Poskytovatelů nemá vliv na účinnost Smlouvy vůči ostatním Poskytovatelům. vypoví-ll Smlouvu

Poskytovatelé tak, že na staně Poskytovatelů již zbyte jen jedna ze smluvních stran, pozbývá účinnosti

ustanovení čl. 2 této Smlouvy ohledně mlnitenderů a objednatel osloví k podání nabídky pouze tuto

jednu smluvní stranu.



10.3

10.4

10.5

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení

Smlouvy Poskytovatelem, odstoupeníje pak účinné pouze vůči tomuto porušujlcímu Poskytovateli. za

podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje prodlenís předáním výstupu Služeb o více než

deset (10) dnů.

odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení poslední ze

smluvních stran.

Poskytovatelé jsou povinni vrátit objednateli do pěti (5) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy

ve vztahu k nim veškeré informace a podklady, kteréjim byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty

objednatelem nebo třetími osobami v hmotně podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Poskytovatelé jsou na základě š 2 písm. e) 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

spolupůsobit přl výkonu finanční kontroly. Poskytovatelé tímto berou na vědomí, že na osobu povinnou

spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Poskytovatelé se dále

zavazují zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

Smluvnístrany 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.

Poskytovatelé se zavazují poskytnout objednateli potřebnou součinnost. Poskytovatelé berou na

vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se ZZVZ, se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jinými obecně

závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá Z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Poskytovatelé jsou oprávněni přenést svoje komplexní práva a povinnosti vyplývající Z této Smlouvy na

třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Poskytovatelé jsou dále oprávněni

pro zajištění plnění předmětu této Smlouvy využít poddodavatele. Tuto skutečnost Poskytovatel

objednateli oznámí nejpozději ke dni, kdy poddodavatel zahájí svou činnost, nebo vrámci nabídky

minitenderu, je-Ii tato skutečnost šposkytovateli jlž známá. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

stanoví, že plnění poddodavatelem se nepovažuje za přenos komplexních práv a povinností vyplývajících

z této Smlouvy tak, jakje uvedeno v první větě tohoto odstavce. Ustanovení š 1879 o.z. se nepoužije.

Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato

není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).

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

vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. Vpřípadě, že by jakékoli

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

jednání avco možná nejkratším termínu sé dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů

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

pozbylo.

Tato Smlouva byla vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

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

Smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně v podobě dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li 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.

11.10 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 výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

11.11 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 podléjejích svobodné a vážné

vůle.

Příloha č. 1: Specifikace rolí IT specialistů a požadavků na ně



Příloha č. 1 Specifikace rolí IT specialistů a požadavků na ně

WEBOVÝ VÝVOJÁŘ

Funkční náplň role:

Vývoj interních i zakázkových webových aplikací; Vývoj nových inovativních řešení a rozšíření stávajících;

Rozvoj stávajících webových aplikací; Specifikace a tvorba, nebo využití REST APl; Práce s otevřenými daty;
Testování a optimalizace řešení; Přímá spolupráce s back-end developery.

Požadované znalosti:

Znalost JavaScriptu, HTML, CSS, Node.js
Znalost REST principů a REST APl

Základní znalost a zkušenost s MariaDB, MS-SQL nebo MongoDB

Schopnost psaní čistého a udržitelného kódu

Schopnost dobré dokumentace kódu

invence při návrhu, samostatnost a preciznost při řešení problémů

Znalost, schopnost a zkušenosti s programováním na úrovni vysokoškolského vzdělání v oboru,
získané studiem nebo praxí

o Schopnost používat verzovací nástroj (Git/SVN)

Výhodou bude:

Zájem o openData, otevřené platformy a opensource
Dobrá znalost Node.js, MongoDB

Znalost TypeScriptu

Znalost práce s některým z MVC frameworků

Schopnost zasáhnout do legacy kódu

Znalost Linuxového prostředí, znalost Dockeru, zkušenosti s Cl

VŠ titul z oboru

Kompetence role:

Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii; Návrh a vývoj webových aplikací;

Schopnost aplikovat standardy; Integrace systémů; Sledování a znalost nových technologií.

Kompetence pro podporu byznysu: Řízení projektů; Řízení změny a implementace v IT; Plánování a schopnost
přiřazovat priority; Schopnost komunikace.

Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů; Zaměření na

dosažení výsledků; Schopnost strategického uvažování; Řešení konfliktů; Adaptace na změnu.

BACKEND VÝVOJÁŘ DATOVÉ PLATFORMY

Funkční náplň role:

Vývoj datové platformyjako rozhraní pro sběr, konsolidaci a poskytování dat v otevřené podobě; Rozšiřování

tohoto rozhraní; Poskytování dat veřejnosti.

Požadované dovednosti:

Znalost a zkušenost s Node.js
Základní znalostjiných back-end technologií (Cif, PHP, Ruby, Java)
Znalost REST principů a zkušenosti s tvorbou REST APl

Znalost JSoN, XML a zkušenosti s JSON-REST a XML-RPC API

Znalost a zkušenost s některou z NoSoL databází (ideálně MongoDB)

Aspoň základní znalost SQL (MS-SQL, PostgreSQL, MariaDB)

Schopnost psaní čistého a udržitelného kódu

Schopnost tvorby dobré dokumentace kódu

10



o invence při návrhu, samostatnost a preciznost při řešení problémů
o Znalost, schopnost a zkušenosti s algoritmizací a programováním na úrovni vysokoškolského titulu v

oboru, získané studiem nebo praxí

— Schopnost používat verzovací nástroj (Git/SVN)

Výhodou bude:

Znalost nástroje Lint

Znalost TypeScript

Schopnost zasáhnout do legacy kódu

Znalost Linuxového prostředí, znalost Dockeru, zkušenosti s Cl

Zájem o openData, otevřené platformy a opensource

Kompetence role:

Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii; Návrh a vývoj aplikací; Schopnost
aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy; integrace systémů; Sledování a znalost nových technologií.

Kompetence pro podporu byznysu: Řízení projektů; Řízení změny a implementace v lT aplikacích; Plánování

a schopnost přiřazovat priority; Schopnost komunikace.

Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů; Zaměření na

dosažení výsledků; Schopnost strategického uvažování; Řešení konfliktů; Adaptace na změnu.

ANDROID DEVELOPER

Funkční náplň role:

Vývoj nových mobilních aplikací; Údržba a rozvoj stávajících mobilních aplikací; Práce s městskými daty,
datovou platformou; Návrh a design dalších funkcionalit pro aplikace na základě analýzy; Testování a

optimalizace řešení; Přímá spolupráce s back-end developery.

Požadované dovednosti:

Znalost Kotlin/Java

Znalost prostředí Android, materiál design a standardů platformy
Zkušenost s vývojem mobilních aplikací

Znalost REST principů a práce s REST API

Schopnost funkčního návrhu, kreativitu, proaktivita v udržování aplikací dle moderních standardů

invence přl návrhu aplikací, samostatnost při řešení problémů v aplikaci

Znalost, schopnost a zkušenosti s aigoritmlzací a programováním na úrovni vysokoškolského titulu v

oboru, získané studiem nebo praxí

o Schopnost používat verzovací nástroj (Git/SVN)

Výhodou bude:

Schopnost UX/UI návrhu

Základní znalost back-end technologií (Node.js, PHP)
Znalost web front-end developmentu (HTML5, Javascript, jQuery, AnguIar2)
Znalost Progressive Web Apps

Zájem o openData, otevřené platformy a opensource

Kompetence role:

Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii; Návrh a vývoj aplikací; Schopnost
aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy; integrace systémů; Sledování a znalost nových technologií.

Kompetence pro podporu byznysu: Řízení projektů; Řízení změny a implementace v IT aplikacích; Plánování

a schopnost přiřazovat priority; Schopnost komunikace.

Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů; Zaměření na

dosažení výsledků; Schopnost strategického uvažování; Řešení konfliktů; Adaptace na změnu.

11
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iOS DEVELOPER

Funkční náplň role:

Vývoj nových mobilních aplikací; Údržba a rozvoj stávajících mobilních aplikací; Práce s městskými daty,
datovou platformou; Návrh a design dalších funkcionalit pro aplikace na základě analýzy; Testování a

optimalizace řešení; Přímá spolupráce s back-end developery.

Požadované dovednosti:

Znalost Swift/objective C

Znalost prostředí ioS a standardů platformy
Zkušenost s vývojem mobilních aplikací

Znalost REST principů a práce s REST API

Schopnost funkčního návrhu, kreativitu, proaktivita v udržování aplikací dle moderních standardů

invence při návrhu aplikací, samostatnost při řešení problémů v aplikaci

Znalost, schopnost a zkušenosti s algoritmizací a programováním na úrovni vysokoškolského titulu v

oboru, získané studiem nebo praxí

Schopnost používat verzovací nástroj (Git/SVN)

Výhodou bude:

Schopnost UX/UI návrhu

Základní znalost back-end technologií (Node.js, PHP)
Znalost web front-end developmentu (HTML5, JavaScript, jQuery, Angular2)
Znalost Progressive Web Apps

Zájem o openData, otevřené platformy a opensource

Kompetence role:

Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii; Návrh a vývoj aplikací; Schopnost
aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy; Integrace systémů; Sledování a znalost nových technologií.

Kompetence pro podporu byznysu: Řízení projektů; Řízení změny a implementace v IT aplikacích; Plánování

a schopnost přiřazovat priority; Schopnost komunikace.

Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů; Zaměření na

dosažení výsledků; Schopnost strategického uvažování; Řešení konfliktů; Adaptace na změnu.

IT TESTER

Funkční náplň role:

Vytvářet testovací analýzy a specifikace testovacích scénářů; Navrhovat a konzultovat úpravy či zcela nová

řešení; Komunikovat s vývojovým oddělením, týmem projektových manažerů; vykonávat manuální testování



kódů, mobilních aplikací a internetových prezentací; Vytvářet podklady k automatizovanému testování; Tvořit

dokumentaci.

Požadované dovednosti:

o vzdělaný v oblasti informatiky (nebo prokázaná praxe)
u znalý programování, PHP, Javascript, Java

Umí číst dokumentaci v AJ

o Má zkušenosti s testováním SW, resp. obecně IT řešení

o Je schopný používat verzovací nástroj (Git)

Výhodou bude:

o Analytické myšlení

o Proaktivita a kreativita

o Pečlivost, spolehlivost, schopnost práce v týmu

Kompetence role:

Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii; obecná znalost vývoje aplikací;

Schopnost analyzovat procedury, nástroje, metody, standardy; Sledování a znalost nových technologií.

Kompetence pro podporu byznysu: Řízení projektů; Řízení změny a implementace v IT aplikacích; Plánování

a schopnost přiřazovat priority; Schopnost komunikace.

Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů; Zaměření na

dosažení výsledků; Schopnost strategického uvažování; Řešení konfliktů; Adaptace na změnu.

DATOVÝ ANALYTIK

Funkční náplň role:

vyhodnocovat datové sady z interních i externích zdrojů; Tvořit reporty, prezentace, datové sady a grafy;
Komunikovat se zákazníky; Testovat a vést dokumentaci; Definovat požadavky na analytické nástroje;

Spolupracovat s vývojáři, testery, pracovníky technické podpory

Požadované dovedností:

vzdělaný v oblasti informatiky (nebo prokázaná praxe)

znalý databází SQL

S vynikající znalostí MS Excel a vizualizačních nástrojů

ochotný učit se novým věcem

schopný domluvit se v AJ

Výhodou bude:

o Zájem o openData
o Samostatnost, proaktivita a kreativita

Kompetence role:

Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii; Praktické znalosti analytických

metod; Datové modelování; Schopnost analyzovat různé typy datových zdrojů; Znalosti principů správy a

tvorby databází; Sledování a znalost nových technologií.

Kompetence pro podporu byznysu: Řízení projektů; Plánování a schopnost přiřazovat priority; Schopnost
komunikace.

Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů; Zaměření na

dosažení výsledků; Schopnost strategického uvažování; Řešení konfliktů; Adaptace na změnu.
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