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LJ STATUTARNI MĚSTO QECIN 

4 MAGISTRÁT MESTA DEČÍN 
Odbor provozní a organizační 

In* Mrrøvê nám. 1175/5, 405 38 Dèčrn " Ý ˇ Datová schránka: X9hbpfn 

QBJEDNÁVKA DQDAVATEL 
Objednávka Č.I 2588/2018 T-MAPY Sp0|_ Sľ0 
Vyřizuje: Kn0||0\/á MirQS|aVa Hradec KÍÉÍQVČ 3 
Telefon: 412 593 209 |Č0; 47451984 
E-mail: míroslava.knollova@mmdecin.cZ D|Č. CZ47451084 
Děčín: 16. 10. 2018 

Statutární město Děčín, Zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává: 

Upgrade elektronické evidence dokumentů dle nabídky; cena 70 000,- Kč bez DPH. 

Poznámka: 

Lhůta dodání: 30, 11. 2018 Určeno pro: lng. Kejzlar 
Misto dodání: Statutární město Děčín Max. cena vč. DPH: 84700.00 Kč 

nr _›z±` 

Hodbod' Petr Ing. Knollova Miroslava 
příkazce operace Správce rozpočtu 

Objednatel prohlašuje. že předmět dodávky není používán k ekonomické ćinností. 

Dodávka bude realizována ve věcněm plnění. lhůtě, ceně. při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis 
uskutečněné dodávky Zboží. u provedených praci bude práce předána předávacim protokolem. Dodavatel se zavazuje. že v případě nesplnění termínu Zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % Z ceny dodávky bez DPH za každý i zapoćatý den Z prodlení. Objednateí si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnú ode dne doručenl, pokud bude 
obsahovat veškeré náležitosti. _ 

Ohjeúnatørje plátce DPH. T ._ 5 r O . . 
K faktuře příklàdelte Jedno vyhotovení naši objednávky. 
Děkujeme Vám. 

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 90012015 - Quality Management System Certitìcation 

IČO: 00281238 Tel.: 412 593 111 
Dıcz cZOO281238 Fax; 412 593 117 

Česká spořitelna, a.s. E-mail: posta@mmdecin.cZ 
Č. Ú. 921402389/0800 lľlľeľľletfl WWW.mmd€Cll'l.CZ otisk elektronického podpisu
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UPGRADE APLIKACE T-WIST ELEKTRONICKÁ EVIDENCE DOKUMENTŮ 
nabídka pro Město Děčín 

V Hradci Králové 

dne 13. 9. 2018



I Produkty a Služby Společnosti T-MAPY 

1 Úvod 
Předmětem nabídkyje zajištění komplexního upgrade aplikace T-WIST Elektronická evidence dokumentů (od verze 
6 pod názvem TESS = T-WIST elektronická Spisová služba) na aktuální verzi 6.3, která splňuje požadavky aktuální 
legislativy, zejména NSESSS (Národní standard pro elektronické systémy spisové služby). 

2 Novinky V aktuální verzi 
Nová verze aplikace TESS přináší drobné změny, ale především zásadní úpravy a rozšíření. 

2.1 Nové funkcionality (výběr) 
\/ zvýšení bezpečnosti (větší možnosti nastaveníjednotlivých rolñ 
\/ rozšířené Vyhledávání dokumentů (sloučeno dojednoho výběru, možnost výběru více hodnotjednoho 

parametru) 
\/ rozšířené možnosti vlastního nastavení přehledových tabulek (vlastní výběr sloupců, vlastní výběr seznamu 

zobrazených dokumentů -forma obálek, forma nevyřízených čj. a spisů, aj.) pro konkrétního uživatele 

\\\\ 

možnost řídit práva pro nahlížení a editaci jednotlivých spisů 
možnost tisku adres na štítky 
funkcionalita Skartačního řízenívčetné implementace SIP balíčků dle nového NSESSS 
implementace Elektronického podacího archu, importu výsledků ePa, možnost přidělování čárových kódů 
pro poštu přímo v aplikaci 

\/ implementace Spisových plánů 
\/ rozšířené logování do transakčního protokolu (např. logování Schvalovacího procesu) 
\/ implementace rozhraní (API) dle NSESSS pro napojení (integraci) jiných AIS (aplikace 3. stran) 

O nové realizované integrace mezi TESS a SW 3. stran: 
I SDP - správa dopravních přestupků, dodavatel ICZ 
I E-ZAK - publikace a správa veřejných zakázek, dodavatel QCM 
I MP Manager - městská policie, dodavatel FT Technologies 

2.2 Podpora aktuální legislativy 
Aplikace TESS průběžně reaguje na Změny/aktualizace související legislativy: 

\/ nová verze obsahuje veškeré náležitosti dle NSESSS vydaného v květnu 2017, 
\/ souČástíTESS je modul Spisovna (vyplývá Z požadavků NSESSS) včetně validních SIP balíčků a výpůjční 

knihy, 
\/ byly upravené exporty dle NSESSS, 
\/ bylo upraveno generování podacího deníku do PDF (formát A3, více údajů o dokumentech než požaduje 

archiv), 
\/ aplikace zohledňuje GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (více dále). 

2.3 Podpora Směrnice GDPR 
Aplikace TESS bude rozšířena o modul GDPR, umožňující evidenci fyzických osob, které podaly žádost v rámci 
zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Modul bude řízen speciálním právem, bude 
nutně definovat osobu, která k daným údajům bude mít přístup (Správce osobních údajů). Vzhledem k vyhledávání 
je nutně, aby osoba měla právo nahlížet na všechny dokumenty v TESS. 
Modul bude umoznovat: 

0 evidenci fyzických osob - Subjektu údajů, které žádají dle nařízení GDPR 
0 evidence příznaku, o jakýje zažádáno (pseudonymizace, vymazánü, data přijetí žádosti, data poskytnutí 

odpovědi (a jejich vazba na čj. v TESS) 
0 kontrolu v budoucnosti, pokud bude evidován nový dokument dané fyzické osoby 

Fyzická osoba bude identifikována pomocíjména, příjmení a data narození *. 
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Při Zadání fyzické osoby bude poté uživateli TESS 
umožněno 

0 vyhledat všechny příchozí i odchozí 
dokumenty, kteréjsou evidovány k dané 
osobě 

0 označit tyto dokumenty příznakem 
anonymizace - pseudonymizace * 

0 exportovat do XML (dle NSESSS) dané 
seznamy dokumentů 

Při Zadání nového dokumentu do TESS bude při 
vložení fyzické osoby provedena kontrola, Zda tato 
osoba není uvedena V seznamu dle GDPR. Pokud 
ano, bude uživateli TESS Zobrazena potřebná 
informace. 

Modul bude upraven V souladu s příslušnými 
předpisy a metodikami (viz Ochrana osobních údajů 

Produkty a Služby společností T-MAPY 
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Ověřit žadatele V ISZR 
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při výkonu spisové služby, Zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců 
http://WWW.ipSd.cz/wp-content/uploads/2018/O1/MVCR GDPR-pri-vykonu-Spisové-Sluzbflpdf) 

3 Technické podmínky upgrade 

3.1 Aktuálnístav 

Aktuálně se čeká na vyjádření MV ČR ohledně vedení interníhojmenného rejstříku a jeho ověřování přes ISZR. 

V současné době je spisová služba nainstalována na virtuálním serveru: 
T-WIST Server s OS Linux CentOS 5 

0 virtuální Webserver: 
o https://tWist.mmdecin.cZ/ 

3.2 Cílový stav 
Po provedení upgrade bude spisová služba nainstalována na virtuálním serveru: 

T-WIST Server s OS Linux CentOS 6 

0 virtuální Webserver: 
O https://gis.mmdecin.cZ/ 

4 Cenová kalkulace a Ostatní podmínky 

4.1 Cena 

položka poznámka ceDPH na bez cena vč. 
21% DPH 

software TESS verze 6.3 nová verze SW v rámci TP 0 Kč OKČ 
modul TESS - Spisovna“ cena implementace 15 000 Kč l8l5OKČ 
modul TESS - GDPR U2) cena implementace 'IO 000 Kč l2l00KČ 
implementace a konfigurace sw, migrace dat vzdáleně, vč. testovaní 35 000 Kč 42 350 KČ 
konzultace pro správce na pracovišti zákazníka 'IO 000 Kč l2l00KČ 
celkem 3) 70 000 Kč 84 700 Kč 

Poznámky: 
” Licence modulů Spisovna a GDPR jsou poskytnuty bezplatně, hrazena je pouze jejich implementace a konfigurace. 
2) Modul GDPR je hotový s tím, že V aplikaci bude zpřístupněn po vyjádření MV ČR ohledně vedení interního jmenného 

rejstříku a jeho ověřování přes ISZR. 
3) Případné individuální úpravy a vícepráce budou kalkulovány dle skutečného rozsahu práce a smluvních sazeb na 

základě odsouhlaseného výkazu pracı'. 
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4.2 Platební podmínky 
Standardně platba po realizaci na základě vystavené objednávky, případně uzavřené smlouvy o dílo. 

4.3 Termínyimplementace 
Předpokládaný termín realizace: 4. Q 2018 - dle společné dohody. 

Produkty a Služby Společnosti T-MAPY 

Předpokládáme součinnost na straně objednatele v Zajištění provozního prostředí a testování. 

4.4 Technická podpora 
I 

. . V souvis osti se zásadním rozsírením funkcionality celého řešení spisové služby bude S nasazením nové verze 
aplikace TESS navýšena cena technické podpory. Nová kalkulace ročnítechnické podporyje uvedena v tabulce: 

položka cena licence cena TP cena TP vč. DPH 
původnÍT-WIST EED verze 5. X ~ platná do 12/2017 211 OOO KČ 42 200 KČ 51 062 KČ 
nová TESS verze 6. X - platná od 01/2019 250 OOO KČ 50 OOO KČ 60 500 KČ 
modul TESS - Spisovna - platná od 01/2019 35 000 Kč 7 000 KČ 8 470 KČ 
modul TESS - GDPR - platná od 01/2019 25 000 Kč 5 000 KČ 6 050 Kč 

Bližší podmínky poskytování technické podpory a vč. cenyjsou uvedeny v Samostatné smlouvě. 

4.5 Doplňující moduly 
Aplikace TESS byla rozšířena O nové rozšiřující a volitelné moduly, které nejsou součástízákladníverze TESS. 

Podrobnější informace k rozšiřujícím modulům aplikace TESS jsou uvedeny v samostatné nabídce. 

Za společnost T-MAPY zpracovali: 
Petr Havelka, obchodní zástupce, e-mail: petr.havelka@tmapy.cz, telefon: 607 960 130 
Mgr. Ondřej Malý, vedoucí projektu TESS, e-mail: ondre'|.maly@tmapy.cZ, telefon: 606 760 273 
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