
Smlouva o dílo - Upgrade a rozšIřenI informačního systému
FAMA+
Č. smlouvy objednatele: S-6783/INF/2018

Smluvní strany:

středočeský kraj
se sídlem:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
na straně jedné
(dále jen ,,objednatel")

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
MVDr. josefem Řihákem,
radním pro oblast majetku a ICT,
na základě pověření Rady Středočeského kraje
č. 127-22/2018/RK ze dne 9. 7. 2018
70891095
CZ70891095
PPF banka a.s.,

00

a

TESCO SW a.s.
se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
zastoupený/jednajÍcÍ: RNDr. josefem Tesaříkem, předsedou představenstva
IČO: 258 92 533
DIČ: CZ699000785
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle
b, vložka 2530
na straně druhé
(dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu vedenou v evidenci objednatele pod výše
uvedeným ČÍslem (dále jen ,,smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonŮ,
ve znění pozdějších novel, jako i některými dalšími zvláštními právními předpisy
upravujÍcÍmi závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavírané
mezi zhotovitelem a objednatelem.
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je upgrade Informačního systému FaMa+ (dále též jen
,,IS FaMa+") dle podrobného popisu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy (dále
též ,,dílo" nebo ,,předmět plněni").

II.
Termíny a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění úprav a poskytováni služeb bezodkladně
po datu účinnosti smlouvy a dokončit a předat k akceptaci objednateli nejpozději
do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy.

2. Pokud objednatel nepředá seznam pilotních
podpisu této smlouvy, je poskytovatel oprávněn
nejdéle však o dobu prodlení objednatele
analogicky v případě, že objednatel nezajistí
realizaci integrační vazby.

příspěvkových organizaci ke dni
adekvátně prodloužit realizaci díla,
s předáním seznamu. To platí i
včas součinnost třetích stran při

3. Místem plněni je sídlo objednatele a další lokality ve Středočeském kraji dle
dispozice objednatele (podle sídel pilotních příspěvkových organizací).

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, Že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je
schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném terminu, rozsahu a
kvalitě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci díla za cenu stanovenou v ČI. IV této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla provede v souladu s právními předpisy a
svou podanou nabídkou, řádně, v dohodnutém terminu a kvalitě, tj. zejména bez
vad a nedodělkŮ včetně všech objednatelem požadovaných změn díla, jakož
i v souladu se všemi normami obsahujÍcÍmi technické specifikace a technická
řešení. Prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným a
pečlivě zvážil všechny dŮsledky uzavření této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péči,
podle svých nejlepších znalosti a schopností, sledovat a chránit zájmy objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny.

5. Objednatel se zavazuje při prováděni díla poskytnout zhotoviteli potřebnou
součinnost. Zejména se zavazuje předat zhotoviteli seznam Šesti vybraných
příspěvkových organizací pro pilotní ověřeni upgrade aplikace a zajistit prostory
pro školení klíčových uživateiů.

6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto
smlouvou cenu dle ČI. IV. této smlouvy.
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l 7. Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a neprodleně si vzájemně

sdělovat informace, které mohou mít vliv na plnění závazkŮ vyplývajÍcÍch z této
smlouvy. Jsou povinny plnit své závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy takovým
zpŮsobem, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů

8. Zhotovitel je povinen upozorňovat objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu pokynŮ daných mu objednatelem k plnění této smlouvy služeb,
jakož i na jakékoli jiné okolnosti, které by mohly zpŮsobit zmaření řádného
a včasného dokončení díla či by vedly ke vzniku Škody. Pokud objednatel i přes
upozornění na splnění svých pokynŮ trvá, neodpovídá zhotovitel za připadnou
Škodu tím vzniklou.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Za splnění předmětu smlouvy podle podmínek dohodnutých touto
smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli odměnu v celkové výši: 650.000 KČ
bez DPH (Slovy šestsetpadesáttisickorunčeských), tj. 786.500 KČ s DPH
(sedmsetosmdesátšesttisÍcpětsetkorunčeských), DPH v sazbě 21 °/0 136.500 KČ.

2. Cena uvedená v předchozím odstavci se skládá:
Cena bez DPH Cena s DPH

Krok 1 - upgrade IS FaMa+, 90.000 KČ 108.900 KČ
implementace, konfigurace

Krok 2 - pilotní nasazeni 60.000 KČ 72.600 KČ
pasportu majetku u vybraných
6 příspěvkových organizací

Krok 3 - integrační vazba na IS 90.000 KČ 108.900 KČ
GINIS, napojení

Krok 4 - školení klíčových 10.000 kč 12.100 kč
uživatelů KÚ/PO

Krok 5 - napojení katastrálních 250.000 KČ 302.500 KČ
dat

Krok 6 - upgrade modulu INET 150.000 KČ 181.500 KČ

Celková cena 650.000 KČ 786.500 KČ

Obsah jednotlivých krokŮ je popsán v přIloze č 1 této smlouvy.

3. Odměna je splatná po dokončeni díla na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného zhotovitelem po písemné akceptaci plnění. Faktura za Krok 4
(školení klíčových uživatelů) bude vystavena zvláštt

4. Faktury nesmí být vystaveny před datem podepsáni akceptačního
protokolu objednatelem. Kopie tohoto protokolu o akceptaci díla bude
přílohou faktury za dílo. Přílohou faktury za školení bude akceptace
realizace školeni.

5. Každá faktura je splatná do 30 ti dnů od jejího doručení objednateli.
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6. Ceny uvedené v tomto článku jsou nepřekročitelné, zhotovitel prohlašuje, že
ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s plněním .díla podle této
smlouvy.

7. DPH bude k cenám účtováno v zákonné výši dle legislativy platné v době jejich
účtování. Centrální zvýšení sazby DPH je důvodem k uzavření dodatku ke
smlouvě, snÍženÍ sazby nikoliv, zhotovitel je zohlední na faktuře.

8. Faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy musí mít veškeré náležitosti
daňového dokladu v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ, a zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisŮ.

9. Faktury budou dále obsahovat název této smlouvy a čÍslo, pod nimž je
smlouva evidována u objednatele, označení případných dodatkŮ smlouvy a popis
plnění, k němuž se faktura vztahuje a konkrétní akceptační protokol.

10. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti, případně má jiné nedostatky s tím, že nová doba
splatnosti opravené faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručeni
objednateli. To platí i v případě, kdy k faktuře není přiložena kopie akceptačního
protokolu potvrzená objednatelem.

11. Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

12. Pokud by zhotovitel v období od data, kdy podepsal smlouvu, do vystavení faktury
změnil číslo bankovního účtu, musí tuto skutečnost sdělit objednateli nejpozději
s předloženou fakturou. Toto sděleni musí být podepsané osobou zhotovitele
oprávněnou k jednání ve věcech smluvních, nebo jim zmocněnou osobou. Při
splněni této podmínky není změna úČtu podnětem k uzavření dodatku ke smlouvě.
Cena pak bude uhrazena na bankovní účet uvedený na faktuře.

13 Zhotovitel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátcŮ, a zavazuje
se po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve
objednatele k placení DPH nezaplacené zhotovitelem při realizaci této smlouvy,
zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovÍdajÍcÍ
nezaplacenému DPH. Tato pokuta je splatná do 30 dnŮ od doručení výzvy
k zaplacení zhotoviteli.
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V.
MlČenlivost

Není-li dále stanoveno jinak, je zhotovitel povinen během plněni této smlouvy i po
uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozvi od objednatele v souvislosti s jejím plněním.
Této povinnosti m úže poskytovatele zprostit pouze objednatel. Zproštěn'
povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. výše uvedenou povinností
mlčenlivosti není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako
svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě
rozsahu stanoveném zadavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti
s realizaci této smlouvy přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které
pověřil prováděním díla dle této smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŮ, ve znění pozdějších
předpisŮ, učiní veškerá opatřen', aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahod'lému
přístupu k těmto údajŮm, k jejich změně, zničen' č' ztrátě, neoprávněným
přenosŮm, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby ' j'nak neporušil
zákon Č.101/2000 Sb. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajŮ Povinnost mlčenlivosti trvá " po ukončen' této smlouvy

2. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle tohoto Článku se
nevztahuje na
· informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo

porušením povinnosti jejich ochrany;
· informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo

druhé smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit;
· informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala

porušením povinnosti jejich ochrany a
· informace, u kterých povinnost jejich zpřÍstupnění ukládá právní předpis.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením
povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré Škody tímto porušením zpŮsobené.
Povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z ustanovení příslušných právních předpisŮ
o ochraně utajovaných informaci nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

4. Obě strany se zavazují, že zachovají jako dŮvěrné informace a zprávy týkajíc" se
vlastní spolupráce a vnitřních zá|ežitostí smluvních stran a předmětu smlouvy,
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace podle
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisŮ
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VI.
Převzetí díla, vlastnické právo a právo užiti díla

\

1. Dílo bude objednateli předáno na základě předávacího protokolu, převzetí
objednatel potvrdí. V předávacím protokolu bude uvedeno, jaké Části díla
objednatel přebírá. Po kontrole předaného plnění objednatelem bude sepsán
akceptační protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

2. V případě, že budou kontrolou shledány vady nebo nedodělky díla, objednatel
předloží zhotoviteli seznam vad a nedodělkŮ a dohodne si se zhotovitelem termín,
do kterého budou tyto vady a nedodělky zhotovitelem odstraněny. Pokud ani po
tomto terminu nebudou zhotovitelem odstraněny vady a nedodělky, dostává se
zhotovitel do prodlení s řádným a včasným předáním díla a objednatel může
uplatnit vůČi zhotoviteli smluvní pokutu dle ČI. VIII. odst. 1 této Smlouvy.

3. Při splněni podmínek daných touto smlouvou zhotovitel převede oboustranným
podpisem akceptačního protokolu vlastnické právo na dílo na objednatele. K datu
oboustranného podpisu akceptačního protokolu je dílo dokončeno a zhotovitel
může předložit fakturu.

4. Zhotovitel zajisti, že k předmětu díla nevzniknou autorská práva třetích stran ani
nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv
další finanční nebo jiné nároky třetích stran. Pokud by taková práva přesto
existovala či v prŮběhu plněni vznikla, zhotovitel je povinen zajistit jejich
bezplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady,
respektive na vlastní náklady zajistit vypořádáni nárokŮ třetích stran

5. Objednatel může oprávnění plynoucÍ z licence poskytnout zcela nebo z Části třetí
osobě.

6. Cena za poskytnuti výše uvedených licenčních práv je zahrnuta do ceny za Dílo
uvedené v ČI. IV.

7. Práva a povinnosti uvedené v tomto Článku trvají i po ukončeni tohoto smluvnIho
vztahu, a to i v případě, že by došlo k předčasnému ukončení smlouvy.

8. Zhotovitel bude e-mailem upozorňovat objednatele na vydání nových verzi
aplikace.

VII.
Odpovědnost za škodu

1 Každá ze stran nese odpovědnost za zpŮsobenou Škodu v rámci platných právních
předpisŮ a této smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí
k předcházení Škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2 Žádná ze stran neodpovídá za Škodu, která vznikla v dŮsledku neúplného, věcně
nesprávného nebo j"nak chybného zadán', které obdržela od druhé strany Žádná
ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v dŮsledku
prodlení druhé smluvní strany nebo v dŮsledku nastalých okolnostI vylučujÍcÍch
odpovědnost.
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3. Obě smluvní strany odpovídajÍ za škodu, kterou zpŮsobí druhé straně porušením
svých povinností dohodnutých touto smlouvou při prováděni předmětu plnění této
smlouvy a za podmínek daných touto smlouvou Či povinností, které vyplývají už ze
samotného předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli
připadnou škodu, která vznikne z dŮvodu nedodání Díla či jeho Části ze strany
zhotovitele a kterou bude muset objednatel vynaložit, aby Dílo bylo zrealizováno či
dokončeno.

VIII.
Sankční ujednáni

1. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý
den prodlení, maximálně však do výše odpovídajÍcÍ ceně za první etapu.

2. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o zachování mlčenlivosti
ČI. V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč za každý případ.

3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury poskytovateli podle
ČI. IV., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení
z fakturované částky za každý den prodlenI dle aktuálně platné legislativy
(nařIzenIm vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013 či následným předpisem).

4. V případě podstatného porušení smlouvy má objednatel právo od smlouvy
odstoupit (viz článek X. Trvání smlouvy).

5. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ, Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu Škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

6 Smluvn" pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnŮ ode
dne doručení výzvy k zaplaceni smluvní pokuty povinné smluvní straně.

IX.
Oprávněné osoby

1. Oprávněnými osobami při realizaci plněni jsou

· za objednatele
a. ve věcech smluvních: viz záhlaví této smlouvy

b. ve věcech realizace díla:

c. ve věcech technických:

j

· za zhotovitele

· ve věcech smluvních:
e-mail:
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· ve věcech realizace díla:
e-mail:

· ve věcech technických:
e-mail:

2. V případě změny kontaktních osob musí být o této skutečnosti druhá smluvní
strana neprodleně písemně informována. Za splněni této povinnosti se považuje
i e-mail potvrzený druhou smluvní stranou. ÚČinnost změny nastává okamžikem
doručeni písemného oznámení příslušné smluvní straně. Změna kontaktní osoby
není dŮvodem k uzavření dodatku.

X.
Trvání smlouvy

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
Objednatel neprodleně po zveřejnění smlouvy oznámí tuto skutečnost
poskytovateli.

2. Platnost této smlouvy může být předčasně ukončena:

a) pÍsemnou dohodou smluvních stran;

b) písemnou výpovědí smlouvy podanou objednatelem, a to i bez udání
dŮvodu;

c) odstoupením objednatele od smlouvy v případě jejího opakovaného (tj.
minimálně 2x) porušení ze strany zhotovitele nebo podstatného porušeni
ze strany zhotovitele;

d) výpovědi zhotovitele, pokud bude objednatel přes písemné upozornění
zhotovitele déle než 60 dnŮ od písemného upozornění v prodlení
s plněním své platební povinnosti vůči zhotoviteli.

3. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména
prodlení zhotovitele s předáním díla delší než 30 dnŮ, porušeni jakékoliv
povinnosti zhotovitele vyplývajÍcÍ ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné
lhŮtě (alespoň 5 dnŮ), kterou objednatel zhotoviteli poskytl (nevylučuje-li to
charakter porušené povinnosti). Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
není spojeno s uloženÍm jakékoliv sankce k jeho tíži.

4. výpovědní lhŮta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce
nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní
straně.

5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručeni písemného oznámení
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedené
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupeni od smlouvy se
považuje za doručené 10. dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních
služeb, resp. výslovným odHtnutim přijeti odstoupeni druhou stranou.
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6. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat
pouze uhrazení částky za řádně ukončenou a objednatelem akceptovanou část
plnění.

_

XII.
Ostatní ustanovení

1. Změny této smlouvy musí mít písemnou formu číslovaných dodatkŮ. Nutnost
uzavření dodatku neplatí u změny kontaktních osob dle tohoto článku, kde je
oznámeni splněno doručením e-mailu kontaktním osobám druhé smluvní strany,
a v případě centrálnIho snÍženÍ sazby DPH.

2. Není-li smluvními stranami prokazatelně dohodnuto jinak, všechna oznámeni mezi
smluvními stranami, která se vztahuji k této smlouvě, nebo která mají být učiněna
na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně
doručena bud' osobně, nebo do datové schránky nebo doporučeným dopisem na
adresu smluvních stran. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena
druhé straně.

3, Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené a z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ se řIdí přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti
dle principŮ spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon Č 89/2012 Sb.

4 Zhotov'tel je pov'nen strpět uveřejnění této smlouvy a jejich případných dodatkŮ
dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel
je rovněž povinen strpět zveřejněni smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016,
o zadávání veřejných zakázek.

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupcŮ oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečnosti nemůže
dovolávat.

6. Pokud kterékoli ustanoveni této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane
neplatným Či nevynutitelným rozhodnutím přIslušného orgánu, nebude mít tato
neplatnost Či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanoveni
této smlouvy nebo jejích části, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že
toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

7. V případě uvedeném v předchozím odstavci se obě smluvní strany zavazuji
neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým
účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má
být nahrazeno.

8. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vŮle ve 4 vyhotoveních,
z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
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9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

· PřIloha Č. 1 - podrobný předmět plněni

· Příloha Č. 2 - Pověření radního k podpisu smlouvy

V Praze dn, 1 8 -09- 2018
y,OČESK y

r=,' m "'
"-:"1

r. josef Řihák, radní pro
oblast majetku a ICT
středočeský kraj

V Olomouci dn" 7, 09. 2018

předseda představenstva
TESCO SW a.s.
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Příloha č. 1 podrobný předmět plnění

V'
V Upgrade IS FaMa+ bude proveden v šesti krocích:

Krok 1 - upgrade IS FaMa+, implementace, konfigurace
Krok 2 - pilotní nasazeni pasportu majetku u vybraných
6 příspěvkových organizací
Krok 3 - integrační vazba na IS GINIS¢ napojení
Krok 4 - Školeni klíčových uživateiů KU/PO
Krok 5 - napojení katastrálních dat
Krok 6 - upgrade modulu INET

Objednatel má z minulosti zakoupeny licence k nás|edujÍcÍm modulům IS FaMa+:

· Technická struktura objektů
· eOpen Standard
· eOpen Internet/ INET

Krok 1 — upgrade IS FaMa+, implementace, konfigurace
Upgrade stávajÍcÍho systému na novou platformu. Ze stávajIcI servisní smlouvy s dodavatelem IS FaMa+ má
objednatel zajištěn upgrade zakoupených modulů na nové verze, v rámci této veřejné zakázky budou nově
financovány jen implementační a konfigurační služby spojené s instalací. Součásti tohoto kroku bude i
jednorázové zaškolenI klíčových uživatelů na krajském úřadě.
Krok 2 — pilotní nasazeni pasportu majetku u vybraných 6 příspěvkových organizaci

U šesti objednatelem vybraných příspěvkových organizaci dojde k pilotnÍmu ověřeni upgradované aplikace,
a to včetně jednorázového importu dat, nastaveni přístupových oprávněni, klíčových uživatelů pro práci
s aplikaci a doplněnI nezbytných atributů.

Krok 3 — integrační vazba s IS GINIS, napojeni
Napojeni FaMa+ integrační vazbou na IS GINIS prostřednictvím webové služby za účelem zIskávánI informací
o majetku, přenos dat o nemovitém majetku z IS GINIS do IS FaMa+
Krok 4 - Zaškoleni klíčových uživatelů pilotních příspěvkových organizaci a pracovníků
krajského úřadu
Zaškolení bude v rozsahu jednoho školicÍho dne (5 hodin) pro každou z těchto skupin. Školeni se uskuteční
v prostorách krajského úřadu Středočeského kraje po domluvě se zhotovitelem.

Obsahem Školeni bude:

· základni obsluha nové verze aplikace
· seznámeni s moduly prostorový pasport a centrální evidence nemovitosti
· Školení modulu INET pro pracovníky krajského úřadu.

Krok 5 — napojení katastrálních dat
Napojení katastrálních dat, které umožní zobrazit katastrálni data ve struktuře katastru nemovitostí (ISKN).
Součásti implementace bude dodání aplikace, pomoci niž lze katastrální data pravidelně aktualizovat.

Krok 6 - upgrade modulu INET
Krok zahrnuje vývoj a nasazeni nové verze modulu INET v prostředí krajského úřadu. V rámci instalace
a implementace bude současný systém nahrazen novým řešením, jenž bude vytvořeno na bázi HTML5.

'l
,
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo - pověření radního
r,f

Usnesení č. 127-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

;

Pověření radního za oblast majetku a ICT jednáním za kraj

Rada kraje po projednáni'
I. bere na vědomí
usnesení Zastupitelstva Středočeského kaje ze dne 25. 6. 2018, kterým se s účinností od 26.
6. 2018 mění oblast působnosti některých členů Rady Středočeského kraje
II. pověřuje
radního pro oblast majetku a ICT MVDr. Josefa Řiháka jednáním za Středočeský kaj (včetně
podepisování příslušných dokumentů) spadajícím do působnosti Odboru informatiky, v
rozsahu zákonného limitu veřejných zakázek malého rozsahu - včetně objednávek (na
dodávky nebo na služby v částce do 2 000 000,00 KČ, nebo na stavební práce v částce do 6
000 000,00 KČ), a dále jednáním (včetně podepisování příslušných dokumentů) ve výše
uvedené působnosti, ve všech případech uvedených v § 59 odst. 2. zák. č. 129/2000 Sb., o
krajích, o kterých rozhodla Rada Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.,
o krajích, a ve všech věcech bez finančního a věcného plnění
III. ruŠí
ke dni 9. 7. 2018 pověření udělené radnímu Martinu Hermanovi Usnesením Rady
Středočeského kraje č. 059-09/2018/RK ze dne 12. 3. 2018


