
Smlouva o dílo

Operátor ICI“, a.s.

sídlo: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7

učo: 02795281

DIČ: CZ02795281

zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

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

místopředsedkyni představenstva

(dále jen "ObjednateI")

Grant Thornton Advisory s.r.o.

sídlo: Jindřišská 937/16, PSČ 110 00 Praha 1

IČO: 26513960

DIČ: CZ26513960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddll C, vložka 86927

zastoupená lng. Michalem Benešem, prokuristou

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají tuto

smlouvu o dílo dle ustanovení 9 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

„občanský zákoník")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

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

snázvem „Studie proveditelnosti k projektu Systém monitoringu návštěvnosti veřejných

prostranství hl. m. Prohy", zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „veřejná zakázka") a

b. Zhotovitel podal závaznou nabídku na veřejnou zakázku a tato byla objednatelem vybrána jako

nejvhodnější

se smluvní strany, vědomy si svých závazků vtéto Smlouvě obsažených a súmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

I.

Předmět Smlouvy (dílo)

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas zpracovat pro objednatele a předat mu dílo „Studie

proveditelnosti k projektu Systém monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství hl. m. Prahy" (dale

jen „Studie" nebo „dílo") vrozsahu a kvalitě stanovených ve Výzvě kpodání nabídek pro výše

označenou veřejnou zakázku, vpříloze č. 1 této Smlouvy - Obsahové požadavky ke studii

proveditelnosti a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
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II.

Doba, místo a způsob plnění

Studie bude zpracována ve 2 fázích.

První fáze zahrnuje zpracování analýzy dostupných technologií dle specifikace uvedené v příloze č. 1této Smlouvy - Obsahové požadavky ke studii proveditelnosti.

Termín realizace první fáze je 15. 10. 2018.

Druhá fáze zahrnuje dopracování Studie do finální podoby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 tétoSmlouvy — Obsahové požadavky ke studii proveditelnosti.

Veškeré výstupy Zhotovitele budou zpracovány na základě informací uvedených vpřílohách tétosmlouvy.

lII.

Cena díla a platební podmínky

veřejné zakázce, která činí:

Cena bez DPH 220.000; Kč
DPH

46.200; Kč
Celková cena 266.200; Kč

DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
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odměnu za veškeré práce a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla, včetně nákladů na zajištění

zástupců Zhotovitele na pracovních skupinách souvisejících s projednáním Studie a přiměřeného

zisku Zhotovitele.

3. Celkovou cenu díla uhradí objednatel ve dvou splátkách ve výši 50% celkové ceny díla uvedené odst.

1 tohoto článku Smlouvy.

4. Platby budou uskutečněny v Kč na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Za datum úhrady

se v případě bezhotovostní platby pokládá den odepsání celé fakturované částky z účtu objednatele.

5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dle této Smlouvy, a to na základě faktur vystavených

Zhotovitelem v souladu s odst. 6. až 8. dle tohoto článku Smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je 15 dnů

od jejího doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

6. Faktura musí obsahovat minimálně:

- evidenční číslo dokladu,
- název a adresu sídla objednatele a Zhotovitele,
- předmět díla,

- odkaz na Smlouvu,
- předávací protokol,
- datum vystavení dokladu a datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
- cenu, základ daně a její výši,

- IČO a DIČ Zhotovitele a objednatele,
- podpis oprávněné osoby.

7. objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla bez poskytování záloh. Faktura mus rovněž obsahovat

náležitosti daňového dokladu ve smyslu odst. 5. tohoto článku, resp. náležitosti vyplývající z obecně

závazných právních předpisů (zejm. z ustanovení š 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění, a z ustanovení š 11 odst. 1. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění).

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě

splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti

počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

8. Faktura obsahující podrobné vyúčtování ceny díla bude vystavena nejdříve po protokolárním předání

a převzetí příslušné fáze bez vad a nedodělků či dalších nedostatků objednatelem, a to na základě

písemného předávacího protokolu. Předávací protokol bude přílohou faktury.

9. Objednatel není povinen převzít dílo (ani jeho součást) obsahující vady a nedodělky. o odmítnutí

převzetí bude zpracován písemný protokol obsahující seznam vad a nedodělků bránících převzetí.

10.V případě, že objednatel dílo (nebo jeho součást) převezme s drobnými vadami či nedodělky, uvede

jejich soupis v předávacím protokolu a zároveň stanoví lhůtu kjejich odstranění.

IV.

Kontrola provádění díla

objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
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vl.

Poskytnutí llcence

.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli a jeho právním nástupcům výhradní,

neodvolatelně a neomezené právo užít dílo (i jeho součásti) vyhotovené podle této Smlouvy, a to bez

teritoriálního omezení, a současně tímto objednateli a jeho právním nástupcům takové právo užít

dílo uděluje, a to na dobu trvání autorských práv.

.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli a jeho právním nástupcům právo pozměnit a

zasáhnout do díla podle této Smlouvy, včetně vytváření děl z něj odvozených a začleňování díla do

děl souborných, a současně timto objednateli a jeho právním nástupcům takové právo pozměnit a

zasáhnout do díla uděluje.

. Ujednání podle odst. 1. a 2. tohoto článku se vztahují rovněž na užití díla pro následnou realizaci

projektu Systém monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství hl. m. Prahy formou zadávacího

řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"),

včetně zpřístupnění díla všem účastníkům takového zadávacího řízení i veřejnosti.

.
Zhotovitel výslovně souhlasí, že dodavatel vybraný objednatelem podle ZZVZ je oprávněn při plnění

veřejné zakázky použít jednotlivá dílčí tvůrčí řešení díla.

.
Za účelem kontroly provádění

převzetí díla organizovány mini

Zhotovitele a zástupce objednat

. objednatel je vprůběhu koor

k dalšímu provádění díla. Tyto p

provádění díla dle této Smlouvy.

V.

Sankce

Pro případ prodlení Zhotovitele spředáním příslušné fáze bez

oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výší 3.000; K

Pro případ porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené

objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve vý

porušení zvlášť.

objednatel může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu p

povinnosti vznikla škoda.

Zhotovitel je oprávněn vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo požadovat po

objednateli smluvní úrok zprodlení ve výši 0,05 % zceny díla bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

díla budou od uzavření této Smlouvy do protokolárního

málně jednou za 14 dnů koordinační schůzky za účas

ele. o průběhu koordinační schůzky bude sepsán protokol.

dinační schůzky oprávněn udělovat Zhotoviteli závazně pokyny

okyny však nesmí podstatným způsobem měnit stanovené podmínky

vad a nedodělků je objednatel
č za každý započatý den prodlení.

včlánku VlI. této Smlouvy je
ši 50.000; Kč za každé jednotlivé

orušením tvrzené

předání a

ti zástupce
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.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli a jeho právním nástupcům právo převést na

jinou osobu práva udělená nabyvateli dle odst. 1. až 4. tohoto článku. Zhotovitel tímto současně

objednateli a jeho právním nástupcům uděluje takové právo převést na jinou osobu práva udělená

nabyvateli dle odst. 1. až 4. tohoto článku.

. objednatel není povinen poskytnutá práva (licenci) využít.

.
Právo pozměnit a zasáhnout do díla podle této Smlouvy nezakládá nárok objednatele ani jeho
právních nástupců na proplacení jakýchkoli nákladů, které jim vzniknou v důsledku pozměnění a

zásahů do díla bez účasti Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá ani za škody vzniklé pozměněním nebo

zasažením do díla bezjeho účasti.

VII.

ochrana důvěrných informací

.
Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních

(zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických aopraktických

postupech, jakož i veškeré další informace získané před uzavřením této Smlouvy, které smluvní

strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku

v souvislosti s touto Smlouvou s výjimkou informací, které:

1.1 jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti

prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této Smlouvě;

1.2 je smluvní strana oprávněna zveřejnit, poněvadž je měla k dispozicí dříve, než jí je poskytla
druhá strana, a je schopna to nezpochybnitelně prokázat;

1.3 smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto Smlouvou, a je

schopna to nezpochybnitelně prokázat.

. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužíje důvěrné informace pro jiné

účely než pro účely plnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné

informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních

zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té

podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této

Smlouvy.

.
V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby
zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi, tvořícími
obchodní tajemství podle š 504 občanského zákoníku.

. vpřípadě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění

důvěrných informací nebo jejich části neoprávněně osobě nebo došlo k jejich zneužití, je povinen o

tom neprodleně informovat objednatele.

.
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle tohoto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn
domáhat se za každé takové porušení povinnosti na Zhotoviteli náhrady škody.

.
Zhotovitel nebude, bez předchozího písemného souhlasu objednatele publikovat nebo vyvíjet takové

reklamní či obdobné aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto Smlouvou, jejím

5
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VIII.

Oprávněné osoby smluvních stran

1. 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 ve
věcech technických:

oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti splněním této Smlouvy ve
věcech technických:

2. Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně.

3. Všechna oznámení, která se vztahují kplnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně adruhé
smluvní straně doručena vlistinné podobě na adresu jejího sídla nebo velektronícké podobě na e-
mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním
řádem, zejména občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je na základě 9 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 při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou
spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu Zhotovitel se dále
zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

předmětem a jménem objednatele. Toto ujednání se nevztahuje na uvádění objednatele
v referencích v případech účasti Zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních.

7. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle tohoto článku v průběhu trvání smluvního vztahu
založeného touto Smlouvou a v následujících dvanácti ( 12) měsících po jeho ukončení.
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.
Smluvní strany berou na vědomí,

budoucích dodatků bude uveřejně

zabezpečí objednatel.

.
Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podp
jejím zveřejněním v registru smluv.

.
Za uzavření smlouvy se považuje nabytí platnosti smlouvy dle předchozího odstavce této smlouvy.

.
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží

jeden (1) stejnopis a objednatel dva (2) stejnopisy.

.
Smluvní strany se zavazují zdržet se po dobu účinnosti této Smlouvy jakéhokoliv jednání
mohlo poškodit dobrou pověst nebo dobré jméno druhé smluvní strany.

.
Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně vzestupně čísl

se souhlasem obou smluvních stran.

Přílohy:

1. obsahové požadavky k

2. Mapa Pražské památka

že tato Smlouva, včetně jejích příloh a veškerých případných

na vsouladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy

isu oběma smluvními stranami a účinnosti

e studii proveditelnosti
vé rezervace

,
které by

ovanými dodatky a
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Projekt „Systém monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství hl. m. Prahy", jehož studii

proveditelnosti dodavatel zpracuje, je zaměřen na analýzu vhodných technologií a návrh systému pro

zajištění monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství s využitím sensorů, pokročilé video analýzy
nebo další vhodné technologie zajišťujícídetekci pohybu.

Rámcové požadavky na okruh technologií adekvátních pro studii proveditelnosti jsou následující:

o Vysoká přesnost sčítání chodců ve stanoveném profilu
o Možnost nastavit časové parametry měření dle potřeby (ověřit možnost v max. variantě

měření 24/7/365)
i Zjištění směrovosti pohybu pěších v rámci profilu
o Vhodnost pro venkovní použití

o ochrana osobních údajů / anonymlzace

V závislosti na technologických možnostech, ověření:

o Rozlišení dospělí x děti / muži x ženy / člověk x zvíře (pes)
Sčítání počtu cyklistů v rámci sčítáníchodců

Sčítání motorových vozidel v rámci sčítání chodců

Informace o trasách pohybu v monitorovaném území (zdroj — cíl)

informace o délce pobytů vjednotlivých úsecích / lokalitách

Výše uvedené rámcové požadavky budou v popisu relevantních technologií rozšířeny o další informace

a vlastností, které popisovaná technologie umožňuje.

Zpracovánívlastní studie proveditelnosti bude realizováno ve dvou fázích. První fáze bude orientována

na rešerši dostupných technologií a analýzu jejich potenciální vhodnosti pro zajištění předmětu

projektu, jak je uveden vspecifikace předmětu plnění této Výzvy. výsledky první fáze budou

prezentovány pracovní skupině složené zbudoucích uživatelů systému - partnerů společnosti

operátor ICT, a.s.

Pracovní skupina díky výsledkům dostupných technologií, popíše své preference a požadavky na

monitorovací body. Dodavatel na základě těchto vstupů zpracuje druhou fázi studie proveditelnosti.
Ta se bude zaměřovat na identifikaci monitorovacích bodů a návrh doporučení vhodných technologií

pro konkrétní body dle charakteru místa a požadavků cílového uživatele. Následně pro definované

body ověří proveditelnost z hlediska splnění instalačních podmínek, zajištění datové konektivity a

navrhne rámcový rozpočet pro dané řešení.

Specifikace první fáze (analyza dostupní technologie):

obsahové požadavky na studii proveditelnosti k projektu Systém

monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství hl. m. Prahy

1. Charakter/ t/ka predmětu plnění

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek - obsahové požadavky ke studii proveditelnosti

2. Fuze předmětu plněn:

OPERÁTOR
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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabidek — obsahově požadavky ke studii proveditelnosti

Ve stanoveném termínu, viz bod 4. této výzvy - Doba a misto plnění, předloží Dodavatel rešerši

dostupných a adekvátních technologií splňující předpoklady specifikace předmětu plněnítéto výzvy.

Popis adekvátních technologii bude popisovat minimálně následující parametry:
— Popis principu fungování technologie
— Pozitiva dané technologie vzhledem k Charakteristice předmětu plnění
— Negativa dané technologie vůči Charakteristice předmětu plnění
— Požadavky na fyzickou instalaci technologie včetně popisu všech inženýrských sítí nutných

k provozu technologie
— Možnost zjištění směrovosti pohybu pro daný profil nebo zónu

— Popis zajištění anonymizace údajů v rámci dané technologie
— Možnost sčítání/ měření cyklodopravy a motorových vozidel

— Možnost informace o trasách pohybu v monitorovaném území (zdroj - cíl)
— Možnost informace o délce pobytů v jednotlivých úsecích / lokalitách
— Požadavky na informačně technologickou instalaci a provoz technologie
— Provozníodchylka při sčítání / měření

— Minlmálnidoba intervalu sčítání/ měření

— odolnost vůči klimatickým podmínkám a vliv klimatických podmínek na přesnost měření

— Doba instalace jednoho nosiče, soupis legislativních úkonů nutných k instalaci/provozu a

požadavky na odbornost osoby provádějící instalaci dle platné legislativy
— Vhodnost pro použití technologie formou mobilního sensoru pro počítání/ měření ad hoc a

popis požadavků pro zajištění provozu technologie formou mobilních jednotek s ohledem na

funkčnost, bezpečnost, napájení, datovou komunikaci a prevenci krádeže.
— Životnost nosiče technologie (např. sensoru) popřípadě servisní interval (např. výměna

baterie)
— Cena za jednotku technologie (např. za jeden senzor) včetně stanovení nákladů na instalaci,

datové napojení, servisní náklady a další relevantní náklady včetnějejich popisu
— Reference užitítechnologie vzhledem k charakteristice předmětu plnění

Výsledky první fáze budou odprezentovány pracovní skupině složené z budoucích uživatelů systému

monitoringu vybudovaného na základě této studie proveditelnosti.

Specifikace druhé fáze (návrh monitorovacích bodů a vhodné technologie):

Dodavatel navrhne vhodné body pro monitoring veřejných prostranství. Návrh umístěni senzorů by
měl pokrývat hlavní pěší trasy, hlavní turistické trasy, přestupní body PID a body občanské vybavenosti
na území Pražské památkové rezervace (PPR -mapa je součástí přílohy č.2) a následně na celém území

Prahy (primárně přilehlé městské časti k PPR) s cílem získání dlouhodobé datové řady pro modelování

dynamiky pěší dopravy. Dodavatel navrhne optimální technické řešení pro vytlpované monitorovací

body. Dodavatel se zavazuje vypořádat, popřípadě zohlednit požadavky pracovnískupiny na výběr mist

pro osazenífyzickými nosiči technologie (např. sensorů).

Druhá fáze studie proveditelnosti bude mít následující strukturu pro každou lokalitu:

— Název lokality
— Základní popis technologického řešení (možná kombinace více technologií)
— Počet fyzických nosičů technologie (např. sensor)
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Př loha č 1 Výzvy k podání nabídek - obsahové požadavky ke studii proveditelnosti

Půdorysný zákres umístění nosičů technologie v územívčetně zón pokrytí daných provozními

parametry technologie
Prověření realízovatelnosti technologického řešení pro daná místa umístění fyzických nosičů

technologie s ohledem na zajištění spolehlivosti měření, zajištění napájení, podmínek pro

instalaci a další nezbytné pro zajištění Charakteristiky předmětu plnění

Upozornění na kolizní situace (například památková péče, ochrana soukromí a jiné)

Popis datové a procesní architektury pro zpracování dat generovaných sensory včetně způsobu

napojení na datovou platformu Golemio s ohledem na měřené veličiny

Rozpočet pro nákup, instalaci a zprovozněnítechnologií na místě, provozní a servisní náklady

Dodavatel navrhne optimální počet monitorovacích bodů. Monitorovacím bodem se rozumí, místo

umístnění/osazenítechnologii. Příklad: pokud chceme monitorovat Staroměstské náměstí a směrovost

pohybu pěších, co znamená osazení náměstí technologií např. na 5 bodech, tak to považujeme za 5

monitorovacích bodů.

Doporučený počet monitoracích bodu je:

50 - 70 - na území Pražské památkové rezervace

50 — 80 — napříč územím hl. m. Prahy

Pokud pro naplnění cílů popsaných v specifikaci předmětu plnění této Výzvy, dodavatel považuje za

optimální řešení jiný počet monitorovacích bodů, je tato možnost přípustná s odůvodněním.
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Pražská památková rezervace (PPR)

htt: m .raha.eua ma PamatkovaPece

FT
!
*

::..

n“
*“

'A

l a
\

.

ď <

nmmT-šhir ».- “j F
mimo,:

'

<:
'

L'

- *; l.
- L

„„.

— v u

fil u..

ci:-null: . i =*)
..

_

„_ íJL i:. —

m.

ňntuiu
"

.

75
,

A
r '

„\
lhaní-SIT. '\

„,. /——

r

<%

„i„ímž

jiln » nt?

*z \�qq��gq���9�G��\�qq��gq���9 „i\ i

V rámci interaktivní mapy MHMP je možné zvolit okruh Pražské památkové rezervace

Příloha č 2 Výzvy k podání nabídek - 2. Mapa Pražské památkové rezervace
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