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Smlouva o dílo

KUJIP01DJU98

Kraj Vysočina,
se sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ: 587 33,
IČO: 70890749,
DIČ: CZ70890749 (není plátcem DPH)
jehož jménem jedná MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
(dále jen „objednatel")
a
TESCO SW a.s.
se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 258 92 533
DIČ: CZ699000785
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2530
číslo účtu: 5151342/0800
(dále jen „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" a každý z nich jednotlivě
jako „smluvní strana")
Vzhledem k tomu, že:
(A)
Objednatel má zájem užívat aplikaci/software Facility management (dále jen
„aplikace"), a to za účelem pořízení a zavedení SW pro správu nemovitostí - objektů i
zařízení užívaných zadavatelem a jeho zřizovanými organizacemi, za účelem získat
průběžné informace k plánování nákladové i časové optimalizace oprav, údržby, revizí,
modernizace apod.;
(B)
Zhotovitel má rozsáhlé zkušenosti při implementaci aplikace/software pro své klienty a
prohlašuje, že aplikace splňuje všechny legislativní a technické požadavky nezbytné
k plnění této smlouvy;
(C)
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky
„Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - služby TCK, část 4“ (dále jen „zadávací
řízení"), a to dle nabídky zhotovitele;
(D)
Předmět plnění této smlouvy hodlá objednatel financovat mimo jiné z prostředků dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie;
(E)
Smluvní strany mají zájem vzájemně spolupracovat za podmínek stanovených touto
smlouvou;
bylo dohodnuto následující:
1.
1.1

1.2
1.3
1.4

2.
2.1

Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést dílo představované implementací aplikace (dále jen
„aplikace či dílo") vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat dílo objednateli
v rozsahu, kvalitě, termínech a za dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě a
zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
Místem provádění díla zhotovitelem je Česká republika.
Podmínky pro oprávnění objednatele užívat dílo a další související produkty vyrobené
zhotovitelem na základě této smlouvy jsou uvedeny v této smlouvě.
Spolupráce smluvních stran
Smluvní strany jsou si vědomy toho, že pouze jejich vzájemná spolupráce a řádné
a úplné plnění jejich smluvních povinností umožní řádné a včasné předání díla
objednateli v požadované kvalitě.
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

Za účelem běžného kontaktu mezi smluvními stranami při poskytování služeb
jmenovaly smluvní strany své kontaktní osoby.
Kontaktními osobami zhotovitele jsou:
pro věci smluvní - Ing. Jaroslav Burget (tel.: 587 333 664)
pro věci ohledně provádění díla - Ing. Lubomír Vlček (tel.: 587 333 650)
Kontaktní osobou objednatele je:
pro věci smluvní - Ing. Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114
pro věci technické - Ing. Martin Procházka, tel.: 564 602 110.
Smluvní strany se zavazují při provádění díla komunikovat prostřednictvím svých
kontaktních osob uvedených v odstavci 2.2 této smlouvy. Každá ze smluvních stran je
povinna informovat písemně druhou smluvní stranu o změně kontaktní osoby na své
straně písemným oznámením. Změna kontaktní osoby je účinná doručením oznámení
příslušné smluvní strany druhé smluvní straně v písemné a/nebo v elektronické formě.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že podle ustanovení § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.
Práva a povinnosti zhotovitele
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožní
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to v přiměřené
lhůtě objednateli a navrhnout změnu díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých
od objednatele a/nebo pokynů daných mu objednatelem. Pokud nevhodné věci a/nebo
pokyny brání zhotoviteli v řádném provádění díla, je oprávněn přerušit provádění díla,
přičemž o dobu, o kterou bylo nutné přerušit provádění díla, se na základě dohody
smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.
Jestliže zhotovitel splnil svou povinnosti podle odstavce 3.2 této smlouvy, neodpovídá
za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými
věcmi a/nebo pokyny objednatele.
Zhotovitel je povinen dodržovat platnou legislativu ČR i EU, která se týká bezpečnosti
informací.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti
informací a informačních aktiv Kraje Vysočina uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit plnění bezpečnostních opatření a požadavků stanovených
touto smlouvou ve stejné míře u všech případných poddodavatelů či jiných osob, které
mají přístup k informačním aktivům Kraje Vysočina prostřednictvím zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích,
které mu byly v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny,
předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou
v okamžiku, kdy se s nimi zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo
těch, které se bez zavinění zhotovitele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné
informace11). Zhotovitel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem,
nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch
objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zachovávat i po
zániku této smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně
veřejně přístupné bez zavinění zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se
nevztahují na případy, kdy je zhotovitel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na
základě povinnosti uložené zhotoviteli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu
veřejné moci
Za nesplnění kterékoliv povinnosti obsažené v tomto článku, je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení
povinností obsažených v tomto článku.
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4.2
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4.5

4.6
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Práva a povinnosti objednatele
Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele, v přiměřené lhůtě a na své náklady
zajistit při provádění díla konzultace ze strany svých odborných pracovníků. V případě
nesplnění této povinnosti ze strany objednatele neodpovídá zhotovitel za případnou
škodu ani za případné vady díla způsobené nesouladem díla se softwarovým a
hardwarovým prostředím objednatele.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Termín provedení
kontroly oznámí objednatel zhotoviteli nejméně jeden pracovní den před plánovaným
provedením kontroly. Zhotovitel může požádat o změnu termínu kontroly, pokud není
z technických důvodů možné kontrolu provést v požadovaném termínu.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od písemné
výzvy zhotovitele technické prostředí Technologického centra Kraje Vysočina potřebné
k provádění díla. Dále je objednatel povinen, na základě žádosti zhotovitele, předat
zhotoviteli veškeré věci a/nebo informace, které jsou nezbytné k provedení díla a u
kterých lze oprávněně předpokládat, že je má objednatel k dispozici nebo je schopen
je opatřit a které z povahy věci není povinen opatřit pro zhotovení díla zhotovitel, a to
v přiměřené lhůtě uvedené v žádosti. Pokud objednatel sdělí zhotoviteli, že není takto
požadované věci nebo informace schopen opatřit, nebo je není schopen opatřit ve
stanovené lhůtě, jsou smluvní strany povinny vyvolat jednání směřující k nalezení
řešení. Veškeré podkladové materiály, nutné pro provedení díla, budou objednatelem
předávány zhotoviteli primárně v elektronické podobě. Jestliže bude objednatel
v prodlení se splněním své povinnosti předat zhotoviteli věci a/nebo informace podle
tohoto odstavce smlouvy po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli. Zhotovitel má
v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto smlouvou
řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel dle této
smlouvy.
Jestliže je pro řádné vytvoření díla podle této smlouvy na straně objednatele zapotřebí
součinnosti třetí osoby a/nebo je součástí díla integrace softwarového či jiného
obdobného produktu třetí osoby, který je instalován v prostředí objednatele, do tohoto
díla je objednatel povinen na své náklady zajistit součinnost takové třetí osoby
v přiměřených termínech a rozsahu. Jestliže bude objednatel v prodlení se zajištěním
požadované součinností třetí osoby a/nebo bude třetí osoba v prodlení s poskytováním
součinnosti v požadovaném rozsahu po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel
oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli.
Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto
smlouvou řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel
dle této smlouvy.
Objednatel bere na vědomí, že jeho prodlení se splněním povinnosti podle odstavce
4.1,4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy a/nebo prodlení třetí osoby s poskytnutím součinnosti
v požadovaném rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy může mít vliv na plnění
termínu podle odstavce 7.1 této smlouvy. Jestliže se tedy dostane objednatel do
prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 4.1, 4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy
a/nebo se dostane do prodlení třetí osoba s poskytnutím součinnosti v požadovaném
rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy, o stejnou dobu prodlení se na základě
dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této Smlouvy.
Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává
jejich vlastníkem až do doby akceptace díla dle této smlouvy. Zhotovitel nese
odpovědnost za škody na věcech, které mu objednatel předal pro zpracování díla
a které vzniknou zapracováním do díla.
Objednatel nesmí používat dílo a/nebo dalších služeb zhotovitele poskytnutých
na základě této smlouvy anebo nechat používat dílo či služeb zhotovitele poskytnutých
na základě této smlouvy jakoukoliv třetí osobou v rozporu se zákonem a/nebo

Stránka 3 z 11

4.8

4.9

4.10

5.
5.1

5.2

5.3

5.4.

5.6

v rozporu s dobrými mravy. Výjimkou jsou organizace zřizované nebo zakládané
objednatelem, kterým objednatel poskytne podlicenci k užití díla na základě licenční
smlouvy. Použití jakéhokoliv materiálu porušujícího zákony je zakázáno. Toto
zahrnuje, ale není omezeno na materiály chráněné proti kopírování, materiály zákonem
označené jako pornografické, nebo materiály chráněné výrobním tajemstvím.
Zhotovitel se zavazuje nepoužít objednatelem poskytnuté dokumenty či věci nezbytné
pro provedení díla a informace, které objednatel nebo jím zřizované a zakládané
organizace vloží do aplikace za jiným účelem, než za účelem splnění této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či věci ke své
podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu objednatele.
Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok zhotovitele na náhradu
závadným jednáním vzniklé skutečné škody.
Objednatel prohlašuje a zaručuje, že na všechny materiály týkající se vytvoření díla
předané zhotoviteli vlastní veškerá potřebná práva z hlediska autorských práv
a autorského zákona anebo disponuje příslušnými licencemi opravňujícími objednatele
k užití těchto materiálů za účelem jejich zveřejnění v aplikaci. Dále objednatel
prohlašuje a zaručuje, že u těch materiálů, kde si to jejich charakter a požadavek
umístění vyžádá, vlastní licenční oprávnění ke změnám těchto materiálů (změnami se
zde rozumí změny nenarušující celkový charakter díla, jako jsou například změny
velikosti a bodového rozlišení, výřezy atp.). Podpisem této smlouvy na sebe objednatel
výslovně přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení zákona číslo
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon"), ve vztahu k jím poskytnutým a v prezentaci publikovaným materiálům.
Současně se objednatel zavazuje nahradit zhotoviteli veškeré škody a nahradit
veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí
osoba uplatní vůči zhotoviteli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za
které nese odpovědnost objednatel.
Objednatel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou zhotovené dílo
od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou odměnu.
Odměna
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnou ve výši
3 100 000 Kč (slovy: tři miliony sto tisíc korun českých) bez DPH, 3 751 000 Kč (slovy:
tři miliony sedm set padesát jedna koruna česká) včetně DPH.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli odměnu
na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po
akceptaci díla objednatelem za podmínek stanovených v čl. 7 této smlouvy. Datem
uskutečnění zdanitelného plnění je datum oboustranného podpisu akceptačního
protokolu. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
Pokud daňový doklad (faktura) nesplňuje všechny zákonem a smlouvou požadované
náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté
povinen vystavit nový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě
není objednatel v prodlení s úhradou.
Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu objednatele
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně.
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Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
5.7 Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele
v průběhu poskytování služeb, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení
sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné
sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny ze strany
zhotovitele v průběhu poskytování služeb, a to v případě snížení zákonné sazby DPH.
Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení
zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby
DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně
zákonné sazby DPH.
Daňový doklad bude obsahovat název a číslo projektu „Služby Technologického centra
58
Kraje Vysočina 2016“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002837,
6
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

7

Provádění díla
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je při určení způsobu provedení
díla vázán pokyny objednatele.
Změna díla, odměny a/nebo dalších podmínek této smlouvy podléhá souhlasu obou
smluvních stran a bude provedena ve formě dodatku k této smlouvě.
Jestliže bude nutné po uzavření této smlouvy provést změny ve specifikaci díla
na základě změn obecně platných právních předpisů a/nebo rozhodnutí příslušných
státních úřadů, aplikuje se v takovém případě ustanovení odstavce 6.5 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo plnilo legislativní a technické požadavky nezbytné
pro plnění účelu této smlouvy.
V případě, že objednatel požaduje změnu smlouvy a/nebo díla, musí zhotovitel
vypracovat a předat objednateli podrobné hodnocení vlivů příslušné změny
na odměnu, termíny provádění díla a na další podmínky této smlouvy. Objednatel se
k tomuto podrobnému zhodnocení vyjádří bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
Schválené podrobné zhodnocení není samo o sobě dodatkem k této Smlouvě, ale
slouží pouze jako podklad pro jeho vypracování a uzavření.
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu úplným zaplacením odměny uvedené
v odstavci 5.1 této smlouvy.

Předání a převzetí díla
Realizace díla započne bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří a předá dílo objednateli nejpozději
do 12 ti měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
7.2
Jestliže se dostane objednatel do prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli
při provádění díla, smluvní strany se dohodly, že o dobu prodlení objednatele
s poskytnutím součinnosti se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín
uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.
7.3
Jestliže bude prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti trvat déle než 30 dnů,
smluvní strany se dohodly, že v takovém případě má zhotovitel právo předat
objednateli část díla, kterou má do té doby vytvořenou, a má rovněž nárok na zaplacení
tomu odpovídající části odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli rovněž licenci.
7.4
O předání díla i části díla dle 7.3 bude mezi smluvními stranami sepsán předávací
protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a bude podepsán
zástupci obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jeden předávací
protokol. Součásti předání díla je:
•
kontrola funkčnosti implementace díla s možností ovládání jeho uživateli; a
•
zaškolení oprávněných osob objednatele
•
předání požadované dokumentace díla
7.1
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
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9.1

Podepsáním předávacího protokolu je zahájen proces akceptace díla. Objednatel má
možnost ve lhůtě 4 kalendářních týdnů upozornit na zjištěné vady díla. Pokud
objednatel tak neučiní, považuje se dílo za akceptované.
Pokud objednatel dílo neakceptuje, je povinen vystavit protokol o odmítnutí akceptace
díla se specifikací důvodů odmítnutí. Pokud bude příčina na straně zhotovitele, zajistí
zhotovitel, aby dílo odpovídalo požadavkům uvedeným v této smlouvě, a to ve lhůtě
uvedené v protokolu o odmítnutí akceptace Po provedení úprav díla se bude opakovat
postup uvedený v odst. 7.3 - 7.5 této smlouvy, a to až do okamžiku akceptace díla.
Při opakované akceptaci díla se lhůta pro uplatnění vad stanoví na 1 kalendářní týden
od podpisu o předání upraveného díla.
smluvní sankce
Jestliže se dostane zhotovitel do prodlení s dodáním díla v termínu uvedeném
v odstavci 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05
% z odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení. Jestliže doba
prodlení přesáhne 60 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Jestliže se dostane objednatel do prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti podle
této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny
podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení.
Jestliže objednatel poruší kteroukoliv z povinností uvedených včl. 13 smlouvy, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé
porušení.
Jestliže zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených včl. 13 smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé
porušení.
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené smluvní strany žádat náhradu
škody v plném rozsahu.

Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

10

Záruka, odpovědnost za vady
10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne akceptace
podle čl. 7 této Smlouvy.
10.2 Zjistí-li objednatel jakékoliv vady díla v době záruční lhůty, je povinen telefonicky,
následně potom bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří (3) pracovních dnů,
písemně vyrozumět zhotovitele.
10.3 Zhotovitel se v přiměřené lhůtě po obdržení tohoto oznámení vyjádří k vadě a v případě
uznání reklamace ji v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstraní.
10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí
předaným mu objednatelem a/nebo dodržením nevhodných pokynů objednatele.
10.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků
nebo změn díla provedených objednatelem. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za
vady, k nimž došlo nedodržováním pokynů k provozu, instalaci a užívání díla,
neodbornou obsluhou nebo použitím díla k jiným účelům, pro které nebylo dílo
vytvořeno.

11

Vyšší moc
11.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této
smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné rozumně
požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci
předešly.
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Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli
smiuvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno
předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy
považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení,
záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních
stran.
p0 dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle této smlouvy pozastavuje do doby
ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě smluvní strany
dohodnou písemně na změně některých ustanovení této smlouvy. Lhůta pro oznámení
vzniku a ukončení vyšší moci je sedm (7) kalendářních dní a začíná běžet ode dne,
Kdy se kterákoliv ze smluvních stran o vzniku či ukončení vyšší moci dozví. Každá ze
smluvních stran je povinna neprodleně po zjištění případu vyšší moci zahájit kroky
vedoucí k odstranění tohoto stavu.

poddodavatelé
12 1 Poddodavatelem se rozumí každá osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitele plní určitou
část předmětu smlouvy a je odlišná od zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést část
díla poddodavatelem, pokud jím ve své nabídce podané v zadávacím řízení veřejné
zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu závazku
poddodavatele odpovídajícímu části prokázané kvalifikace v nabídce poskytovatele.
12 2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že okruh poddodavatelů zhotovitele, jejichž
prostřednictvím prokázali v rámci zadávacího řízení část kvalifikace, a jejichž seznam
tvoří přílohu č. 3 smlouvy, je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž
zhotovitel je povinen před provedením změny takového poddodavatele prokázat
splnění kvalifikačních předpokladů v odpovídajícím rozsahu rovněž u osoby nového
poddodavatele.
12 3 Plnění poddodavatelů se pro účely smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za
vady plnění poskytnutých poddodavateli, považuje za plnění zhotovitele.
Právo užití díla - licenční ujednání
131 Zhotovitel tímto opravňuje objednatele k užívání aplikace/software a dalších
souvisejících produktů vyrobených či použitých zhotovitelem na základě smlouvy o dílo
(dále jen „předmět licence").
13 2 Objednatel se zavazuje užívat předmět licence pouze za účelem užívání
aplikace/software vytvořené zhotovitelem pro objednatele na základě a za účelem dle
této smlouvy.
13 3 Objednatel je oprávněn užívat předmět licence po dobu neurčitou - licence je časově
neomezená.
13 4 Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou nepřechází ze zhotovitele na
objednatele vlastnické právo k aplikaci/software.
13 5 Objednatel se zavazuje poskytnout podlicenci k předmětu licence pouze objednatelem
zakládaným a zřizovaným organizacím. Objednatel se dále zavazuje neumožnit třetí
osobě (vyjma osob uvedených v předchozí větě) užívání předmětu licence jakýmkoliv
jiným způsobem, ať již úplatně či bezplatně.
13 6 Zhotovitel se zavazuje nepoužít informace, které objednatel nebo jím zřizované
a zakládané organizace vloží do aplikace/software za jiným účelem, než za účelem
splnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či
věci ke své podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu
objednatele. Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé
porušení. Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok objednatele
na náhradu závadným jednáním vzniklé skutečné škody.
13.7 Územní rozsah licence je neomezený.

Stránka 7 z 11

13 8

13 9

13.10
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13.13

Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat svá práva k předmětu
licence tak, aby bylo umožněno užívání předmětu licence objednatelem za podmínek
stanovených touto smlouvou. Podpisem této smlouvy na sebe zhotovitel výslovně
přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení autorského zákona ve vztahu
kjím poskytnutým oprávněním užít dílo v rozsahu nezbytném k naplnění účelu této
smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje nahradit objednateli veškeré škody
a nahradit veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že
jakákoliv třetí osoba uplatní vůči objednateli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského
zákona, za které nese odpovědnost zhotovitel.
Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy udělit právo užívání k předmětu
licence třetím osobám bez jakéhokoliv omezení (licence je poskytována jako
nevýhradní).
Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy předmět licence užívat
bez jakéhokoliv omezení. Článek 13.6 smlouvy tímto není dotčen.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání díla poskytnout objednateli
manuál k používání předmětu licence, přístupová data a případně též veškeré věci,
podklady a informace, které jsou potřebné k užívání předmětu licence.
Zjistí-li objednatel, že je omezován ve výkonu svého práva užívat předmět licence
podle této smlouvy třetími osobami, nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je
povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
učinit veškeré kroky k tomu, aby objednatel nebyl omezován ve výkonu svých práv
vyplývajících z této smlouvy.
Objednatel nese nebezpečí škody na věcech a/nebo podkladech, které mu byly
předány zhotovitelem podle 13.11 této smlouvy.

14

Ostatní ustanovení
14.1. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2028 veškerou dokumentaci související
s plněním ze smlouvy včetně účetních dokladů a kdykoli po tuto dobu umožnit
Objednateli přístup k této dokumentaci.
14.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s plněním smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

15

Závěrečná ustanovení
15.1
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
15.2 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu této
smlouvy.
15.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
15.4 Veškeré přílohy této Smlouvy jsou její neoddělitelnou součástí.
15.5 V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným, nebo
nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, resp.
vynutitelná, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností,
za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné, neúčinné, resp. nevynutitelné
ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.
15.6 Veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří
vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou
rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.
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Uzavření této Smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto usnesením
č. 1153/19/2018/RK Radou Kraje Vysočina najednání č. 19/2018 konaném dne 26. 6.
2018.
15 8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom řádně podepsaném stejnopisu.
15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy
v Registru smluv zajistí objednatel a informuje o tom zhotovitele. Zhotovitel souhlasí se
zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. Současně
bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do
tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
15.10 Nedílnou součástí této smlouvy je
příloha č. 1 - bližší specifikace díla
příloha č. 2 - požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací
a informačních aktiv Kraje Vysočina,
V ..':r

dne

h
V Jihlavě dne .. v.......... 1
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MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Příloha č. 1
z nabídky zhotovitele - technické lis^Sydr^évací dokumentace
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„Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - služby TCK
Část 4: Facility Management"

^TESCOSW

Nabídka od společnosti TESCO SW a.s.

Příloha č. 7 zadávací dokumentace
Veřejná zakázka' Technologické centrum Kraje Vysočina 2016- služby TCK
Dodavatel (obchodní název):

[ŤĚŠCO SWas.

~

~

|

Požadavky - zkrácený text

I|

a.

Typ požadavku

1

Technický Hat: spínáni povinných (typ "Pí" a "P2‘) a nepovinných (typ *‘FQ funkčních požadavku______________________________________________________ ____________________________
Část veřejné zakazkv:
4

|I

u a
iZ |
E

H0Í

P2

3„C

H02e

P2

-«

Správa uživatelů,oprávnění a rol

N03

Pl

ono

Webové estate bei dalších Komponent

N04

P2

ano

Provoz v RowantKu pří rýpadlu Internetu

tm

14

1*5

WS

Pl

*0

Bezp. protokoly (HTTPS, SFTP, SSL!

M07

Pl

dflO

Peoetraínf festy OWASP

MICI

P2

ano

Mullileriaf itnost ajedroíná adm správa (superaJmn)

NU

P2

■»

Autentizece SSO KV

Popis nabízeného způsobu spjnéní povinných (Pt a P2) / nepovinných funkčních požadavků (R), kde
dodavatel uvedl "ano"

Svstem nin* oettoonu* >SO autenezaci
AurorÉ3co fDM - ap&aco ct synchronizuje data přes API
IDM

Systém umožfnje synchronizaci dat přes AR 1CM a lim piiřazovat/ódetfr« uírvsfeím rota, připadne =
komoetence
Systém disponuje rozsáhlou řunkcícnaitou pro ftzem užíváte®, rot a pra-/. Administrativní modul jo schopen
zakládání, defence i pflištováni uživatelských nit užívaíeSaim a k rum definovat a pířazovaa kompetenční
přístupy dle cprvaněií k datum Tyto přidělení ie možné řídil pomocí rozhreni webových služeb z ertemicb
!DM.

Webová apiece neooťebuie využívat delší komponenty. Jet klientská vrstva íe tvořena pomoci HTML5 j$
aCSS

nepoíacijie se
Prohlížeče (lE/Edg, Chroma. FF) a platformy fwm, Lm.
An-ár.Mac)

atíikeceno-iTKiriiie uvedené prohlížeče l Dlarřornrr

Aplikace podpořme provoz s bezpečnostním protokolem HTTPS, přičemž je Sírována pomoci TIS (nevějži
verze SSL) Síeiné crotokclv oodporuie i API IDM. včetně SFTP protokolu oro orenos souborů

aptekáce spňup vysoké požadavky na bezpečnost a je v souladu 5 doporučeními OWASP (Oper* Web
Acpkation Seountv Profíci) ero oblast vrebcvvch aoiifcad

Systém ie srhocen na úrovni i*dné artskačni databáze docí lit této funkčnosti prostřednictvím komnetsnd
Pozoruje autonomní databáze pro jechotl/vě subjekty

N12

R

ne

Platforma 'AWARE

MI3

P1

ano

Windows 2012a vyšší

N14

Pt

ano

MSSQL 2003 a

M15

Pl

ano

integracesjiny apf. (WS SOAPj

N16

P2

ario

Výměna dal s jinými api (kML)

N17

P2

ano

Acftkáce DodDorui@ provoz na olarfamé VMWARE

Acfekacňpfidooruío provoz na Windows 2D 12 a wšší

Acíkace oodporuie provoz ne verš MSSQL 2003 a wSSí

Aplikace Plné oodoomie komunikaci s érrvmi aplikacemi nemoci WS SOAP

AcSkaceolnáDixSDc.riiK v-ímřniirtat sErnimi Mlékařemi oomc-d XtM.
Zókl. funkcíonofeta na mob. zaTzení

NI?

R

ano

Responsivni rozhraní fweto-imobí)

MI9

R

«

N20

Pt

ano

Licence pro 2 prostředí jPRGOTEST}

H22

F1

ano

DoKumeiitaue? < CZ (wlbomé rěu ri io2h v v AJ)

N2i

P2

Kontext napovédavCZ

řJ.M

P2

ano

Pořízení dat 1x, žádný dupl. vstup dat

N25

Pl

ano

Systém je možné rozšířit onarvnihu mobilního klienta pro prostředí Anďoid. Případné ze některé jeho částí
responavne zobrazovat v hiémetovém wonižect rnoWuho zařízení

Hkv lectinolrxaím HrMi 5. JSa CSSiedésiar nár.ržen resoonzrvnA
Vzdálená aktualizace bez riifrosTjekýrhlr/ tnsr na
koncových zař

Vzhledem k tomu Xě se jedna otnvrstvou archíekuni. kdyiM;enskávrsb-a je generována pomoci HTML5.
JS a CSS systém umožňuje vzdálenou aktualizaci bez nutnosti instalace na koncových zařízeních

Součásni dodávky budou konce cro cbé prostředí

Součást* doítřr/kc bude rtokumenrace v éeMoncké codché v če-kěm inzyce

Součásti dndá/k,' ie krníevto/S náDavédav českém tazvce

© 2018 TESCO SW a.s,

Pofcdvání dat v aplHaci se provádí pouze jednou MezijednoBr/ymt částmi systému jsou využívány interní
vazbv takatw svitém íásti svsiéTrai ir.oín rnři/eriátMa využívat bez ioiicn djrrikeice
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Nabídka od společnosti TESCO SW a.s.

Dodavatel (obchodní název):

[TESCO SW as.

Technický list: splněni povinných (typ "P1" a “P2") a nepovinných (typ

funkčních požadavků
4

:

3
>

o *
s i

&

O
a
a
ř

Facility
management

Část veřelné zakázkv:

Požadavky. zkrácený tert

íLtescosw

c.

Zálohováni a arch. za provozu

N26

P2

ane

Zachovaní a arch pracovníky z Ol

N27

F"'

ano

Siiopradmin rote 3) nofltkace Jír/afeSum b) možnost
pňřiiásu se na uživatele (pod iehc prévy!

M23

P2

Export DB a odchod organ zace z hosttngu d> s/eko
prcitísdi

M30

P2

ano

Logovám a histonzace všem operací

N3t

Pl

ano

Tvorba uživale-tek/cb reportů a statistik bez programováni

N 32

P

-

jazyk uživatelského prostředí

N33

P2

ano

Administrator organizace

1134

P2

ano

Peple nabízeného způsobů epinínf povinných (P1 a P2) t nepovinných fUnfcCntch požadavků (R), kd»
dodayetet uvedl “ano"

Zéionování Ja:attez*ja-o >nf ne operaci je ntvžié pře va-lět za piuvczu Frekven. * a typ zatehy pa,, zileli
na požadavcích raRPO aRTO. velikosti C£L sd Archivace dat může být spouštěna za provozu ajg
dopoiučuiefnaBSDouštétvdĎbémenS<zatéíe..ti t/ečkv v nočních hodnárh

ZéMiuvaní i ar n vs- e datataz*protíná automatizovaně pomocí riariáncrvaryci jebú. ate ts? je sfústí i
ručně nwno nlAn.
adai system asponuje rozsáhlým engnem Wo-kFc-w. který' umožňuje odesílat e-masfavěnoafikace ad b=
Scpeadmin si může pFřact ro'i a kompěterr.i uZf/atele a tím nasimu c<-/at p-:h eddo systému pnj j^hcnastavenim

ASW umocňuje centraln evidenci všech objektů v jednom
datovém ukétSfc. v jednotné údajové struktuře na bázt
uněatní identifikace

FM0I

P!

«

ASYV umožňuje prostorovou evidenci objektu v hierarchicky
orcanzovanem schemas, zataženém navotíelném,
uživatelsky definovaném prostorovém čteném

FM02

Pl

ano

ASW umožňuje grafickou prezentaci spravovaných objektů
nazákiadé zpracované stavebné technické, výkresové
dokumentace

Fhm

P2

•»

ASW umožňuje zobrazeni zaMacních strukturovaných
-ďenťfikačnfih informaci pro vybrány grafický otfíkt

FMM

P1

„o

ASW umožňuje sedoveni vybraných emno-sti nad píocficu
v ^MítwvtkyseJ-mepuvrozri knee

FMQ5

P2

ano

ASW umožňuje vytvořeni. mol(íika<,i a sprav i tepový' h
mcdeů pasportizačn ch údajů pro jednotný objekty
(budova, podlaží,místnosti

Fřv-106

P2

„0

ASW uchovává dudaní stouu zrněn paspcituucnicíf údajů
včetně informace a čase a autorovi změny

FM07

Pl

ano

ArWumožňuje kumulaci uda/i z koncových uzlí na
vmboovó uziy v souladu s hierarchickým prostojovým
uspořádáním

FM08

Pt

ano

ASW umožňuje ptfarfó ke Každému spravovanému objektu
nopovědnou osolxif-v)

FM09

Pl

ano

ASW umožňuje přiřadí * objektu dokument v elektronek*
podobě(iyp«cky formát PDF; rčelněmninosti vyhtedávan
a zobrazeni obsahu dokwfrervtu

FMIO

Pi

ano

ASW umožňuje u libovolných wbranvch typĎ ofciektú
(typickytechnických li brtTnov.gickychzaňzeníi
zaznamena/st sled>ri& ayfaiovattypové činnosti

FMI2

P2

ano

C€' tze wpurtevat piuruvoí atariddrdnion ftnKí BAC PUF es RESTORE. Apikati lze exportovat a migrovat
pomezí kc-pie .jf'í>;-.3ční',h souborů o odpůvrdajkfch nastaveni. Tím ize j:-tlnockiSe c-fejifs hoctinou na -iré
nrostfecl;

AcMet-cepcdpcme razaí-lsdě lavaelskenonacUrvem logovani a histonzaá vSecft operaci formou audSnícň
iltf liVžerrvcVi v M3 mnadně arlkřírrvím lem
Systém pc-dpa-ujs užr/áeískcu f/orbu sestáv, mate s grafů nad vybranými formclač víetré evpratĎ sestav a
to pomoci integrovaných nástrojů prtmo v aplikaci Dále poqcoruje tvorbu sesev pomoci docc Satíon íMS
Wurd) s wupownrrn na dtfta svsfemu

Pro každou argarreaci ze dennwat admmisTatara, klerý ma cíky soefickérot vySSl práva než běžní

VSechna data isou uložena v jednom datovém úložišti (DB) v jednotné údajové struktuře na bázi unikátní
identifikace Jednotlve DB obtelžy jsou mea sebou provázány pomoo pnrr.amcř accich Míčů tak aby byte
zacnovana iritennta d^abaze
Aplk.iceumožftuie už \ atesty nastavit je íncfkw' um-nA ht^archie pomon ztf-ralni strorrnvi kateaonzare
definováno v aissnllu typů objektů Hisrachio např. FV(sp«\ktr/o oroamzaco Araál -Budova Poíaži
f/ismost

Int^/uvuny nastroj pr./ct-razeri grafický>r» dot unK*jriUjH|H*»zeTrau spleendn/'.! -.bjeků fvrrrw

Integrovaný nástroj prozet-raz^rí grafických dat umc'fňiijezobrazeni strukturovaných informaci získenývhz
C6 ke konketmmu <Traňckemj obiektu

(vr kaž'Jernj zázrarr.u plovhyje umcžrénc vest proviant knihu. dc> ícere tie zadevií záznamy manuté
n-^.onazáKtaáě áiTinic* .vW.uvenhh finnrr.tí H^rník 1 r^eítu lefirt-vÁsť. -n.v-f i^vp-íi iíh-.-i, řpr.-i
Aplikace umožňuje užrvatesk/ nastaví! a sprav svat ke každému tvpu pfoch/ riizne pasporazačm údaje,
včnWé mvžnostr tefnev^t libovolné stedevane['eram-try aj^Kh mémeje-hieky Had lémitounajip
následně rrc.fné defno-at rw-tv.
rntrebre OTi-o^aié nf<.fmace nfH>-

System umožruje nazéWedé uživatelského nastžřvsnt sledovat změny prr«edenA na každém
píftpurtcačmrn udaiiv rozsahu fkdv kdo a co změnil
System umožruie n3záM&déužrvateiskeho naaaveni kumulaci vybraných paspcítczečnicn irformacl z
ky-cúv/ch uzlů na v -cfoíove uzřy ajtom^icky T-yto kjmj'are ,sou v/uzivány nspr aro aitc-matcíc/ přepočet
pudfahoťvch tíocn zcairica mistnosu arv-d

každému rízrerra (arrn+iApřiradí ndp,>/e*imj o^onu s va-bmj na čisftí/ifk r-racrr/niyů Pnmn*. «H‘>
vazby Jémužné wuát c^fímc! rictíikaci. Dflrmdrě eskaiací

\e každému zazramu lze pnraoitjakyk-oir-i' eiektrc-mck/ dokument Lzecmezlnapř •naomaTI velikost nebo
orrnst dckumenhi
<e ksždérm tei-hrckamu či techncáwgickému zsiizem lze zaznarrwneva:. Sedwat ap&iovst jakoukoi-v
srcr/idemou čirnost např revize, servis, prohlídka aped. System oiscomiie pokročíým detnicnim rezhran m

_______
ASW umožňuje čtení a kategorizovat technická a
techpokvg-cfcžíafizenl aucíwwáwkt k.mm Míčové údaje
ASW umožňuje panováni a doloženi provedení
periooičkých činnosti ve smysm špiněn zákonných

FMI3

P2

ano

FMi4

Pt

ano

FMI5

Pl

ano

FMI6

P2

ano

povinnosti
ASW umožňuje pwíáni upozornění- noWBraej -o
vybraných činnostech (typicky blžic* se termíny kontrol,
í ončíci platnost technických revizi apod jnazakiadě
předem konfigurovstsfnych nastaveni ve vazoé na FM 12 a
Ff/13
ASW obsahuje integrovaný prohlížeč výkresová
dokumentace

2,tm umožňuje členit a kategorizovat technická čt technoboKkázďiz.erí ale uživatelsky defmevaiýi-b
iseiitk.fi vtetré uchováváni Míčových údajů Krcmé Hícovych atributů umsžřuie řešeni ctehncrvat a síedovs
ypafm/sie cmnosc. Souceso resera ie i možnost oennavať/iastm další sledované r-aramniry
-'fétěm Tírtnijenr,du - ‘d-It'*.!- cr,push, kts-n. umo.mijí-vestpradpsy prŤ-idFrý' h čimrsf/a
•-^'r-o,ar.i provoň. T, ep;!...-an*hnnoz# s nl'-rr ,tici-/m Vanrwom l3t3p/|íp j -.np-iý r ti
z^>.' i
wsif-íM rrr.vPd<=nAkrdrcly nnwm-cti f.fiprvsn .Vikimsntprp v ciPi.tr-mi.c p,-*iTé n^př sksn rrirni ,iiu -i
pakované činnosti
ilodii Opakované činností umožňuje automatické odesílaní mailorých notíikeci o bkžitim se tetnlnu
ten'ivane -.mnosfi s nv.žnasti d^fir.i _*■ p-f-clstďi-! to řrn rutři^d. t ;t“jn* tak --/-á-m umvžňue r..íe,ftet
'Xifikace o prošle inezfAacováné)čT-no5t< Ty<y op-ko mrv-'h ■‘nn'-stt Iz* navřzot ne typy ^J-Mj a
erhmck/ch zaňzeni ívp bod/ FM12 a FM L‘,l

yštem splňuje integic-vanýrn prchlížečem, který umoJňu.e zebrazt výkresovou d->ktinůnt3''i vř-toé
akiaMch ná5trvsi*i r-ro nrchliáeri

U_J (FM|

© 2018 TESCO SW a.s.
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Nabídka od společnosti TESCO SW a.s.

Dodavatel (obchodní název):

(TESCO SW a_s.
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Technický list: splnčrt povinných (typ “P1" a“P2”) a nepovinných (typ “Rý) funkčních požadavku
Část vtřeinfe aakázkv:
4
3
3
£ I Popis nabtesnéh© způsobu eplnint povinných (P1 a P2) t nepovinných funkčních požadavků (RJ, Kd»
5 «
dodavatel uvedl "ano”
Požadavky - zkrácený text
O
a s
a
* §
o
a
E

sl

I

ASW umožňuje zobrazeni vektorových, rastrových i
hybridních d^apodporujetvcrtHi, správuaec&5ct
výkresové dokumentace. ASW podporuje import/export

FMI7

Pt

žne

ASW umožňuje jednoznačnou identifikaci objektů (zařízení,
pracovníků) na plochách včetně jejich prostorových
souvisfosD ve formě přehledných grafických výstupů

FMffc

Pí

«no

ASW umožňuje prehtedné vybíedávám a zobrazování
vybraných objektů včetně možností interawmiho výběry
objekiu a zobrazení detaifn cfr informací

FMI3

P2

uno

ASW podporuje vytváření a eúnao veworovýchgrafických
prvků pro zakn»s!?ní objektů reáfného ívéla

FM20

R

ono

ASW podporuje práci s mapami včetně různých měřítek
msp

FM2Í

Pl

ano

ASW umožňuje definovat a řídit uživotclstócprdvněnío
pTi stup k fonkooneitě na základě typových rolí uživatelů
i doplnit o matici)

FM22

Pt

ano

ASW umožňuje řízem najemmch vztahů

FM23

P2

.ASWumožňuje rozlisováni nákladů a spotřeb/en<?rge<S©
předem daného agoitmu (napf. dle vyhlášek 2&&20 55 Si>.
a l04'2O15Sb)

FM24

P2

sne

ASW umožňuje whcctnocc/am, srovnav ání a
vyhocSiocovant spotřeby energie včetně vzájemného
srovnání údajů o spotřebách v objektech

FM25

R

-

Možnost definice jednotný ch číselníků centrálně
administrovaných platných pro skupiny organizaci / instancí
(typicky oborově)

FM26

P2

ano

Mamportwani vybraných existujících výkresů kraje jako
podidadevých půdorysů ofcekíů jednoti.vých organizací
/četné identifikace jednot ftvýcf) místnost)

FM27

P2

iTIO

ř

Systém limožřujé zobrazení vektorových. ra;trc*vý-ih i hybňdnfth dat a r*opc>‘ujě hoibu. spr^w a edlad
vvwesové dokumentace. Součástí funkčnosti íe i import í e»p&t dat

Systém umoži:uje zebrazem vybraných objektů ínapř zaízení, pracovníci)foímou uiíveteísky
DPidnastavenvcft Pcp aieích Dccisnvcři dst

Vyhledán ár» i e r eaíeor ánv formou uživ areí skveft fiřrů. které tze ukožt pro budouo doužtí

Svstém umožřuie liTv edtačnímu orafrkému násroa vvrv^ení aedtad vektwvých oraficW th wv-fí.

Užr/atelská oprévnéit se rasavujf formal uíř/ateískýchrci. která defmují přístup kfermutačům a
kompetencemi otímujicítni obsah zobrazovaných dat. Tý.o rote jsou násteúne přiřazovaný uZivareíOm nhmo
v svsíěíraj.riebc? ie mužné tvto naslaveni ceetoř/a áiteuačni vazbou z ID>M

Svstém disoorms moduíem oro konuitexní ňzerí náiemn;chvztahu,
Aplikace obsahuje rveicatk/ proro2pocíisyani neladů a spotřeb/energe organizace Poskytuje rychtě a
efeWnní rozděSení náktádůza spotřebovs^e energe ra přía/ušne nákladové cbjefzy - nájemníky či užvaste
(noDř (tewhláéek 26SI2015 Sb a ÍÚ4/20I6 Sb.i
Aplkace pedporue predikci, sledováni avyhcdnocení spotřeby an éWadů v Šech druhů energí/obieMech
Tvofi systematický přístup ke sledcr/ári a vynadnocován! nezbytných dM a íntomací pro energetické ttzsnf
včetně vzáiemnéňo srovnání Jda£ o spcčřebácn

Cintržlm efsshiky jsou na!ř/fí v!aimo;b aptkace admTiisfr-y/snýchz jednoho m«a pro plain* skvpiry
oro3ntzací.

Svstém um' irr-o&rtovat Dožadované data
Počet soJněm/ch oožřidadoj tvou "R’~ «no(proCče>/hodnocení nftWrtS<v>

Poznámky

3

PtePavinné - musí epiftcMdiriepozdějiY dotě podáni nalychy Jejch předvedení mule byt ze strany zadavatele požadováno odvybrartehí) dodavatelejako poánínka uzavřen; smlouvy)
PŽ^Povimte - může týt dostupné až v době dokončen impčěrnentace
R=RčE5íují cí požadavky isou nepovinné a závazek jeuch naplnéní v dc-bé ukončení mplenentacé buče hodnocen jako kváaaSvnl výhoda (v ráma hodnocení rab dky v procesu veřejné zakjzky)
N=Nepoz3du)é se
Podmínky a pohvnv pro.YVPfnéní:
Dodavatel vyplní zelené podbarvenipole, tj. .
identifikaci dodavatee, obchodní název o právní formu

U nepovinných požadavků typu "ft" dodavatel vybr© re seznamu ano/ne. tj zda funkcionalitu splňuje nebo ne
U nepovinných požadavků typu "R" dodavatel garantuje splněni požadavku, pokud uvede 'ano", a to v době ukončeni implementace
lí nepovinných pciadavků typy ”ft“ v případě. 2e dodavatel nevybere z* seznamu žádnou možnost (snomei má se zato. že nabídka požadavek (funkcionaiu) nesplňuje
ve sloupci "poznámka",© dodavatel u každého řádku itj řypPI, P2. R). kde u požadavku uved! či je uvedeno "ano’, povinen popsat, jakým způsobem požadavek splňuje
Pops všech požadavků (funkcionalit) je uveden v příloze č 2 zadávací dokumentace a© dchlečateiny ď© při sošného textu Pops požadavku v této tabulce je pouze or-eniačm (zkrácený)

© 2018 TESCO SW a.s
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Příloha č. 2 - Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních
aktiv Kraje Vysočina
•
Bezpečnost přístupových oprávnění
o
Zhotovitel je povinen chránit veškeré přístupové údaje k informačním aktivům
Kraje Vysočina včetně přístupů k informačním aktivům zhotovitele, které
umožňují přístup k informačním aktivům Kraje Vysočina či umožňují jejich
správu.
o
Zhotovitel je povinen dodržovat tuto bezpečnostní politiku hesel pro výše
uvedené přístupové údaje:
■ min. délka hesla 10 znaků
■ složitost hesla musí splňovat minimálně 3 ze 4 kategorií
• malá písmena
• velká písmena
• číslice
• speciální znaky
= hesla musí být uchovávána v tajnosti, nesmí být ukládána
v nezašifrované podobě (dle bodu kryptografie)
H hesla nesmí obsahovat žádné informace z přihlašovacího jména (login)
H platnost hesla musí být maximálně 1 rok.
o
Zhotovitel je povinen používat personifikované účty, které jsou nepřenosné
na jiné osoby, než kterým byly údaje přiděleny.
o
Přístupová oprávnění lze využívat pouze pro ten účel, pro který byla zřízena.
o
Pokud by zhotovitel zřizoval přístupová oprávnění třetí straně, je zhotovitel
povinen o této skutečnosti informovat Kraj Vysočina. Kraj Vysočina má v tomto
případě právo zřízení přístupu zamítnout.
• Řízení kybernetických bezpečnostních incidentů:
o
Zhotovitel je povinen Kraji Vysočina hlásit veškeré kybernetické bezpečnostní
incidenty, které se týkají informačních aktiv Kraje Vysočina nebo informačních
aktiv zhotovitele, pokud se kybernetický bezpečnostní incident týká informací či
informačních aktiv Kraje Vysočina.
o
Zhotovitel je dále povinen poskytnout adekvátní součinnost při řešení
kybernetických bezpečnostních incidentů a při forenzní analýze incidentů
souvisejících s informačními aktivy Kraje Vysočina.
• Bezpečnost kryptografických prostředků:
o
Pokud zhotovitel používá kryptografické prostředky v souvislosti s informačními
aktivy Kraje Vysočina, je nezbytné, aby použité kryptografické algoritmy byly
minimálně v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 316/2014 Sb.
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