Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 601013_009335, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
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*MUKRX00C2WYW*

Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

MUKRX00C2WYW

2021-12-14
MUKR 18054/2021

15 .12. 2021

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
K žádosti o informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává v rámci své
činnosti - zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele sdělujeme, že „na
vlastních úložištích“. Zasíláme soupis hypertextových odkazů smluv:
https://profily.proebiz.com/tender/1031/attachments/download/4944
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14760401
a smlouvu s identifikátorem MUKRP003D3IL.pdf

Ing. Marcel Hahn
vedoucí oddělení informatiky
„podepsáno elektronicky“

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
ID DS: iv5bfnz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 12:00

DIČ: CZ47676795

Smlouva o poskytování IT služeb

HUKRP003D3IL

Smlouva o poskytování IT služeb č.
RCS-2015-Z009
MUKR/SML/000083/01/2015
1.
Město Kravaře
Sídlo:
Jednající:
Bankovní spojení:

Smluvní strany

Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Mgr. Monikou Brzeskovou. starostkou města
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu:
pobočka Kravaře
00300292
DIČ:

1Č:

1846631329/0800
CZ00300292

dále jen Objednatel na straně jedné
AutoCont CZ a.s.
Sídlo:
Obchodní divize:
jednající:
Bankovní spojení:

Hornopolní 34, 702 00 Ostrava
IT infrastruktura (III)

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
47676795
DIČ:
spisová značka OR:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814
dále jen Zhotovitel na straně druhé,

IČ:

5209452/0800
CZ47676795

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746/2 Občanského zákoníku tuto Smlouvu.

2.

Všeobecné obchodní podmínky

2.1.

Základní obchodní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem je vymezen všeobecnými obchodními
podmínkami pro poskytování služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny
v Příloze č.l této Smlouvy.

2.2.

Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanoven? této Smlouvy před
ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

3.
3.1.

Definice pojmů

Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, ať už
v singuláru nebo plurálu, je jejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách pro
poskytování služeb, případně v následujících bodech.

3.1.1.

Bodová hodnota, Bod - číslo, vyjadřující náročnost Požadavku za 1 Č lověkohodinu.

3.1.2.

BE (Best Effort) - hodnota parametru F (Doba ukončení) znamenající, že Zhotovitel provede
požadavek bez zbytečného odkladu.
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3.1,3.

Člověkobodina - práce Pracovníka Zhotovitele v rozsahu jedné (1) hodiny v rámci Pracovního
dne.

3. i .4.

Člověkoden - práce Pracovníka Zhotovitele v rozsahu jednoho (1) Pracovního dne.

3.1.5.

Doba odezvy (Response tíme R.) Metrika definující čas, který uplyne od nahlášení Požadavku
na Servisní službu do začátku provádění Servisní služby. Do Doby odezvy se započítává pouze
čas, určený Servisním kalendářem k řešení daného Požadavku.

3.1.6.

Incident - událost způsobující odchylku od očekávané funkce Prvku IT.

3.1.7.

Priorita Incidentu - závažnost Incidentu dle klasifikace Kontaktní osoby Objednatele.

3.1.8.

Koncová zařízení - počítače uživatelů, jejich programové vybavení a periferní zařízení
k počítačům připojená (např. tiskárny, skenery).

3.1.9.

Monitorování - sledováni Prvků IT prostředky Vzdáleného přístupu, zda jsou funkční.
Sledování, zda provozní charakteristiky Prvků IT nepřesahují stanovené hodnoty, eventuálně
neklesají pod stanovené hodnoty. Monitorováním se případně rozumí sledování a archivováni
jejich provozních charakteristik.

3.1.10. Náhradní zařízení -zařízení podobných vlastností (parametrů).
3.1.11. Požadavek - žádost o provedení Servisní služby na jednom nebo více Prvcích IT.
o Požadavek může zahrnovat:
o žádost o odstranění závady (nefunkční Prvek IT nebo nesprávná činnost
Prvku IT)
o žádost o poskytnutí konzultace
o žádost o provedení Změny
• Požadavek může:
o být zadán Objednatelem jako jednorázový
o být zadán Objednatelem jako opakuj ící se činnost
o vzniknout jako výstup Monitorování
o vzniknout na základě Správy a údržby Prvku ÍT
3.1.12. Prvek IT - zařízení (Koncové zařízení, server či jiný hardware), program (software) nebo datová
linka.
3.1.13. Příloha - Nedílná součást této Smlouvy.
3.1.14. Report - dokument, ve kterém je popsán průběh realizace Plnění za uplynulé období a hodnoty
sledovaných parametrů.
3.1.15. Řešitel - Pracovník Zhotovitele, podílející se na řešení Požadavku.
3.1.16. SLA - Service Levei Agreement, definice kvalitativních a kvantitativních parametrů/metrik
Služby.
3.1.17. Správa a údržba - provádění činností, které jsou nutné ke správné a bezchybné funkcí Prvku IT.
Zpravidla se jedná o pravidelnou kontrolu stavu Prvků IT a provádění takových Změn, které se
pravidelně opakují, nebojsou provedeny na základě kontroly stavu Prvku IT. Popis prováděných
činností (Změn) je uveden v popisu Služby.
3.1.18. Vzdálená správa — provádění činnosti na Prvcích 11, přičemž činnosti nejsou prováděny v místě
provozovny Objednatele, ale prostřednictvím Vzdáleného přístupu z místa provozovny
Zhotovitele.
3.1.19. Vzdálený přístup, Vzdálené připojení - připojení z provozovny Zhotovitele k z ařízení
Objednatele pomocí datové linky, na které je vytvořeno dočasné nebo trvalé spojení.
3.1.20. Změna - změna parametru Prvku IT nebo instalace, přemístění či odinstalace Prvku IT. Mezi
Změny patří i pravidelné opakující se činnosti, jako je například zálohování nebo profylaxe. Mezi
Změny patří i administrace (vytváření, modifikování nebo rušení uživatelů systému a vytváření,
modifikování nebo rušení jejich parametrů nebo práv).

4.
Smlouva o poskytování IT služeb
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4.1.

Konkrétní obsah Služeb včetně jejich parametrů je definován v Příloze č. 2 této Smlouvy.

4.2.

Služby budou poskytován) na Prvcích IT definovaných v Příloze č. 3 této Smlouvy.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat Report po skončení každého kalendářního měsíce, během něhož
jsou poskytovány Služby podle této Smlouvy.

5.

Termíny Plnění

5.1.

SLA pro jednotlivé Servisní služby je popsáno v Příloze č. 2

5.2.

Smluvní strany se dohodly, že Servisní služby podle Článku 4 této Smlouvy bude Zhotovitel
poskytovat v období specifikovaném v Servisním kalendáři.

5.2.1. Servisní kalendář je definován takto:
• Pracovní dny: 8:00— 17:00 hod.

6.

Cena Plnění

6.1.

Za poskytování Služeb, specifikovaných v článku 4. resp. v Příloze č. 2 této Smlouvy, se Objednatel
zavazuje
hradit
Zhotoviteli
paušální
odměnu
stanovenou
ve
výší
11.000,- (slovy jedenácttisíckorun českých) Kč bez DPH, a to za každý i započatý' měsíc poskytování
Služeb.

6.2.

Pro případ překročení počtu Požadavků resp. v případě poskytování Plnění mimo časový rozsah daný
Servisním kalendářem bude Plnění poskytnuté Zhotovitelem ve prospěch Objednatele oceněno
částkou dle hodinové/denní sazby uvedené v Příloze č.4 resp. bude k ceně poskytnutého Plnění
účtován příplatek uvedený v Příloze č.4, nebude-Ii v konkrétním případě dohodnuto jinak. Objednatel
se zavazuje uhradit tuto částku.

6.3.

V případě, že Objednatel nevyčerpá sjednaný rozsah Služeb, jejichž cena je hrazena paušální
odměnou, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Objednatele uhradit sjednanou paušální odměnu.

6.4.

V případě, že si Objednatel vyžádá Servisní službu mimo Servisní kalendář a Zhotovitel akceptuje
provedení této Servisní služby, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli nad rámec paušální odměny
příplatek specifikovaný v Příloze č.4 této Smlouvy.

6.5.

V případě činnosti nadstandardní, vysoké odborné náročnosti či složitosti, nebo při nalezení
neobvyklého řešení Požadavku, se mohou smluvní strany dohodnout na jiné výši nebo jiném způsobu
odměny. Odměna takto stanovená bude splatná na základě faktury v termínech individuálně
dohodnutých.

6.6.

Jakékoliv navýšení ceny musí být projednáno a schváleno Oprávněnými osobami písemným dodatkem
k této Smlouvě.

7.
7.1.

Platební podmínky

Splatnost faktur

7.1.1.

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z učtu Objednatele na účet Zhotovitele.
Platba se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatností
třicet (30) dnu od vystavení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitostí dle této Smlouvy, je
Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli, přičemž po doručení opravené faktury začne
znovu od počátku běžet lhůta její splatnosti.

7.1.2.

Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem
účet Zhotovitele.
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Zhotovitel bude fakturovat Objednateli cenu poskytnutých Služeb jednou měsíčně, a to vždy za
předcházející kalendářní měsíc. Zhotovitel vystaví fakturu dle předcházející věty nejpozději do
patnáctého dne po skončení měsíce, za který'je fakturováno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je
ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, vždy poslední den měsíce, za který je
fakturováno.
Cenu Služeb, které nejsou zahrnuty v paušální odměně, bude Zhotovitel fakturovat Objednateli zvlášť
vždy do patnáctého dne po skončení měsíce, za který je fakturováno. Pro Služby, které nejsou
zahrnuty v paušální odměně je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb.
o daní z přidané hodnoty , vždy poslední den měsíce, za který je fakturováno.

8.

Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců
smluvních stran

8.1.

Seznam Kontaktních, Odpovědných a Oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, včetně jejich
kontaktních údajů a kontakt pro zadávání Požadavku je uveden v Příloze č.5.

8.2.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být
učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena opačné straně,
nebude-li stanoveno, nebo mezí smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.3.

Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejích prokazatelném odeslání,

8.4.

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu
informovat nejpozději do tří (3) dnů.

9.

Místo Plnění

9.1.

Místo Plnění
Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem Plnění předmětu Smlouvy je:
* seznam provozoven Objednatele - víz Příloha č.5

10, Způsob Plnění
10.1. Plnění je poskytováno zejména následujícím způsobem:
10.1.1. Prostřednictvím Pracovníka Zhotovitele přímo na pracovišti Objednatele.
10.1.2. Prostřednictvím Pracovníka Zhotovitele Vzdálenou správou.
10.1.3. Prostřednictvím Pracovníka Zhotovitele formou telefonické konzultace, nebo elektronické pošty.
10.1.4. Po dohodě smluvních stran automatizovanými nástroji při Monitorování, imiožňují-li to
technické prostředky na straně Objednatele.
10.2. Zhotovitel provede písemný záznam o provedení Služby na pracovišti Objednatele, který předá
Objednateli a nechá si ho od něj potvrdit. Servisní služby, které jsou poskytovány formou telefonické
konzultace, elektronické pošty nebo formou vzdálené správy, mohou být evidovány v elektronickém
seznamu provedených úkonů.
10.3. Dopravu zajišťuje Zhotovitel. Cena dopravy (Dopravné) je určena dle Přílohy č.4

11. Změnové řízení
11.1. Požadavky na změny předmětu Plnění, které mají vliv oa cenu Plnění nebo termíny Plnění včetně
dílčích, budou provedeny formou Dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami
a Dodatek se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.
11.2. Požadavky na změny projednávají Odpovědné osoby a schvalují Oprávněné osoby smluvních stran
Smlouva o poskytování IT služeb
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12, Práva a povinnosti smluvních stran
12.1. Součinnost smluvních stran
Pro zajištění řádné realizace Služeb požaduje Zhotovíte! na Objednateli zejména následující
součinnost:
12.1.1. Přístup k Provoznímu prostředí, který je nezbytný pro poskytování Služeb. Objednatel se
zavazuje vytvořit Zhotoviteli vhodné pracovní podmínky, poskytovat veškeré informace a
podklady nezbytné k účinnému poskytování Služeb podle této Smlouvy a zajistit efektivní
součinnost svých odborných pracovníků
32.1.2. Určení Odpovědné osoby Objednatele, vyhrazení odpovídajících časových kapacit Odpovědné
osoby Objednatele.
12.1.3. Poskytování požadovaných podkladů, informaci, případně zajištěni spolupráce s třetími stranami,
jejichž řešení se může dotýkat předmětu Plnění.
12.1.4. Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této
Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodleni s plněním jednotlivých termínů, ani k prodlení
s úhradou jednotlivých finančních závazků.
12.2. Práva a povinnosti Zhotovitele:
12.2.1. Zhotovitel svolává ve spoluprácí s Objednatelem schůzky k řešení sporných otázek.
12.2.2. Zhotovitel zajistí potřebný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou pro realizaci předmětu
Plnění.
12.2.3. Zhotovitel bezodkladně řeší ve spolupráci s Objednatelem závady vzniklé při plnění této
Smlouvy.
12.2.4. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Služeb předávat Objednavateli informace o
skutečnostech, které brání úspěšnému plnění Smlouvy.
12.2.5. Zhotovitel je oprávněn využít přímou podporu zástupců výrobce produktu v rámci Plnění této
Smlouvy.
12.3. Práva a povinnosti Objednatele:
12.3.1. V případě Monitorování a Vzdálené správy je Objednatelem
Zhotovitele k Prvkům IT.

zajištěn

Vzdálený přístup

12.3.2. Objednatel předává Zhotoviteli potřebné nebo vyžádané podklady a informace, související s
realizací předmětu Plnění, nejpozději do tří (3) Pracovních dnů po jejích písemném čí ústním
vyžádání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
12.3.3. Objednatel svolává ve spolupráci se Zhotovitelem schůzky k řešení sporných otázek.
12.3.4. Objednatel se vyjádří písemně k předkládaným materiálům nejpozději do tří (3) Pracovních dnů
od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak.
12.3.5. Objednatel je povinen zajistit přístup Pracovníkům Zhotovitele do objektů a k pracovištím,
v souvislosti s poskytováním Služeb.

13. Odpovědnost za škodu
13.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za Škodu, způsobenou zaviněným
vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.

porušením

povinností

13.2. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Zhotovitelem, či jím
pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Objednatele a v důsledku událostí
vyšší moci.
13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli zaviněným porušením povinností
stanovených touto Smlouvou, maximálně však do výše hodnoty Plnění podle této Smlouvy za
kalendářní měsíc poskytování Služeb.
13.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody zjedné škodní událostí nebo
série vzájemně propojených škodných událostí, který by v příčinné souvislosti s plněním Smlouv
Smlouva o poskytování ÍT služeb

5/18

Smlouva o poskytování IT služeb

mohly vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty Plnění podle
této Smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně
vzniknout porušením povinností Zhotovitele.
13.5. Za tvorbu, využívání a provozování dat v Informačním systému nese odpovědnost výhradně
Objednatel. Objednatel je zároveň povinen provádět bezpečnostní zálohy dat v souladu s pravidly
běžnými pro nakládání s daty v Informačních systémech. Objednatel zodpovídá za škodu, způsobenou
na zapůjčeném, zařízení, které je v majetku Zhotovitele a bylo toto zařízení zapůjčeno Objednateli.
13.6. Zařízení pro ukládání a zpracováni dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním
jevem a má stochasticky charakter. Objednatel je proto povinen zálohovat data na jiném zařízení tak,
aby riziko škody způsobené ztrátou dat nebo poškozením dat bylo vyloučeno. Zhotovitel nepřebírá
žádné záruky ani odpovědnost za data uložená v paměťových médiích.

14. Záruka
14.1. Na poskytované Služby, spotřební materiál a náhradní díly poskytuje Zhotovitel záruku v délce
3 měsíců,

15. Prodlení, sankce
15.1. Jestliže je Objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k
věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Objednatele,
pak platí tato ujednání:
15,1.1. Objednatel souhlasí s tím. že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách
podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Objednatele, které by
vedlo ke změně termínů dle či. 5 o více než tři (3) Pracovní dny, je Zhotovitel oprávněn přerušit
práce na předmětu Plnění. Termíny Plnění se posouvají o dobu tohoto prodlení, i když
k přerušení prací nedojde. Prokazatelné náklady na straně Zhotovitele spojené s tímto přerušením
je Objednatel povinen uhradit.
15.2. jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním některého svého závazku z důvodů ležících na straně
Zhotovitele s výjimkou případu objektivní nemožnosti Plnění, pak platí tato ujednání:
15.2.1. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách
podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Zhotovitele, které by
vedlo ke změně termínů dle odst. 5 o více jak tři (3) Pracovní dny, je Objednatel oprávněn
požadovat úhradu prokazatelných nákladů na straně Objednatele vzniklých v důsledku tohoto
neplnění povinností Zhotovitelem.
15.3. Je-li Objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je
Zhotovitel oprávněn vyúčtovat a Objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení až do zaplacení.

1S. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy
16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
16.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, z nichž může každá ze smluvních stran vypovědět
písemnou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná plynout od prvého dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena drahé smluvní straně.
16.3. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.
16.4. Jednostranně lze okamžitě od smlouvy odstoupit v těchto případech:
16.4.1. Objednatel je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 7 déle než třicet (30) dnů
16.4.2. Zhotovitel je ve zpoždění v Plnění dle čl. 4 déle než třicet (30) dnu
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16.5. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní Plnění
nejpozději do jednoho (1) měsíce od skončení účinnosti Smlouvy, V případě odstoupeni od smlouvy
má Zhotovitel nárok na úhradu odměny ve smyslu článku 6, této Smlouvy za předmět Plnění
realizovaný do konce běhu výpovědní ihúíy.
16.6. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, jestliže:
16.6.1. druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna,
nesjednala nápravu ani v d odatečně poskytnuté přiměřené lhůtě
16.6.2. druhá smluvní strana je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení (bankrotu apod.), nebo ztratila
oprávnění k podnikatelské činností podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat
informací neprodleně)
16.6.3. na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení vyrovnávacího
nebo exekučního řízení. O této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně.

17. Řešení sporů
17.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou, bude zahájen a
veden u příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislostí ve smyslu ustanovení
§ 89a občanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni
příslušné okresní soudy místní příslušnost Okresního soudu v Ostravě a pro všechny spory, u nichž
jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě.

18. Závěrečná ustanovení
1 8 . Í . V z t a h y m e z i stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami pro
poskytování služeb, které tvoří Přílohu č.l této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech
vztahujících se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim
autorského zákona.
18.2. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými
písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.
18.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z
nichž každá smluvní strana obdrží po jedné (1).
18.4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Přílohy:
Příloha č.l - Všeobecné obchodní podmínky fpro poskytování služeb
n. 'i -

.

„ ,

v

, „ .

*

Příloha c.2 - Obsah Služeb,
vcetne JJ
jejich parametru
h
;

'

2.1
Doložka platnosti právního nkotw die^st.§ 41

zákona 6. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni).

. ,

.....«,

ve znéní poza«j«ch předpisů.

1 riloha c.3 — Seznam Prvku i 1
Příloha Č.4 - Ceník Služeb
Příloha č.5 - Seznam Kontaktu a provozoven

Předmět
mésta na

smlouvy byl schválen usnesením rady
její ik:. schůzi konané dne .Í...Ž..Č .V.O

18.5. Smluvní strany se dohodly, že samotný obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a tato
smlouva může být oběma smluvními stranami v celém svém rozsahu zveřejněna.
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2 '4

doba

2 37
vzá.err.riě

:

2 '-3

-

2 56 Servisní služba - služba ériuvcejrií se spraven, prevozern -ozvoiom a

cínéni řn; ouvy n isou poriebné ke sptréní smtuvTiicri závazků

C"->Ouřiijseniiii 'v.-"i!-itu a vz.-j/jm.cě oií-juhrosené strukíuřs Gv
systernu

Předmět pře-coní cřeji-rú

Servis Desk - ie služba Zriotovtó e štíra SOjží k Dřehiúh: a zr iv/x.

prav de r-o',: ud-zboa inícrmaiaihs svsién-u
e

2 'Metrika - měňte'ny paremeť oc-vsoí síjžbv
Migrace

*tf 7hrtovdet rrisdrivn deřnovinv c-x-ďtié; cxiiorii

2 22

ccrzivrýn cfcr-ase." se nn s užóu oervs Desk Zhotov te!e
/ '2

Koníipuxce HA a STV reoítředí bode uvedena

V N avta. VJSIÉLT;.
2 02

.1

SOUČÁSTÍ .E NARDANRE

Kancovy užíváte! - ,<j n roreirník Obiednaté-e který
fir-a osoba

2

1

•
1

'•••

oodepsa-/ Ocpovédnymi nebo

Provozní prostředí - HvV a S'A p-ciíěřv-e: Jbi-vd-.atel-." v'.oí.-.c- pro provoz
i-.Tcrri-iač-níso syxernu

Objedná;!.-!, a tón
••'»! JOÍ:

2 3

zazn,.nr

•'.)p-í;.nény"n esonamu efeou sm.uvn.ich. strun .jko coš-vzem a "ř%dan!

né po:; íu ifejch rolí a kompv-vmcí

Smlouva o poskytování 1T služeb

2 39

2 40

Software iPteg-yriové v/ta.i-ni; - pc-íitričovy p-ocnn; sro J s ptesušr;...í

b,i té-na Pně

COK-,me;it3-;i. porcřipadé i z driycv-yn; Sexty ote. výsicvre uvedeno. icyvj!,

struny

prccentuáínínru •
měsíce po áo'u
6 í

:

Třetí strana 59oba

-- ;r tezctoi

nePo tva.r.rok.'! osoba

xierc-v

Cení

mi
čč

Vada - it tettpor

iitez: skutečnými teck-iním:

i'jrM/rÁr:~. , v ssfri«Ote

i popif-u

Pheni

js-i: lakový

;

3

32
33

67

Dopis scuóasíí Srncovy

Lbýta

•
•

•••.

•

:

• ;

•:

• ••

••• •

j

••

••

c •

•
r•

.

•

.-,•••

•

••••••

u

-v

•

:

• •;

Otjédnutee

nfeimazí

Ohjéd"Utete

dněni

umciric

V přma-dé ze Zhotov tet poskytn? mko -spuč-ast -'nér.i diki. kte-ě -,-yk<izme

zákon3 p oíkyiu- Zhcto.-.tu.

Ctjeď.ateti nev.hradn: ssenci v ^z-íí 41:). ktete pc-ítého oocreně pcco

pokud nejsou upra.-eny ustanoven ni- SrnCuvc; nok

zakoiú

v přísadě r.jjfKí-y nteZ; £100!;;: Sríťeuyy «

-ímrnuvy

všeubeorivíh cbcbcdruch

up-azujících

orava

Obje-cnatei c-p-á.něn k ožití día

kopie-

tavovc-ho teb

beztteóiíríT.sch zaion

d-yrg

sto,voní

st-aně

•• 2 :•

Sm.uvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat
informace poíretne prs řečné

pr.éni svých

Smluvní

3

o b c i .
uče,,-

.-och-.-uce

c,;-c

nó!

musí

!

s

nznaď

všeir-

riuM-skvrci

r,rá.v-

a

předat p'--js!cupi:. pred-te p-ron.-!_mrt-iii neite j n > rr; ob -dabrivm zpiterúinm
poskytnou; taxové d-i'o Třeli osofcé. rteco Ositfcě vkcnce-nu seuze
spredteozim písemným sounusem Zr-s;í:;,ítee

za.'SZ«; z loto

v ýsirivné k p oskytnuti Třeli osobě nenc- Oscc-e v koncernu určeno

se

zavazuji

nfoteiovát

cpačnoo

smuvni

stranu

neni-ú tako.é díte

v té mž -ozsahu pcskylnojt právo vžilí díla takové Tře-í c-sc-ué něco

c-

Osooě v konrernu prc kte'Ou je díio určeno

7 3

pro posk,•trefí věcriérw r.tléríí

a prednokadan/ termín

strany se

nos tetex

v

soubda se

"4

/ 5

Dílčí smlouvy a dodatky
fifi:otí ,-é šasi.

způsob ty

všem

7 o

vytvoří nteimo-iy statek, který te

pošva

k n ehrr-oinyrn

stať.iVh

jsou civě

přodp-su

srr.u-.ní

siruny

:

Vpřioadě že Ofcecínnte. užívá cío č mho d čí čate ;;i: ;ž se jecnu cdílo
ktete

ocd-eoa achreně

padle

zákonu

uo-a.uýcicfi

oteva dušev-nírc-

vtesthitev! č; n kcá) v rozporu s ustanoveni;:; těchto cfcecnycr- oschodmcr.
pc-dmrtek r&eo terrú-oovy.

E /řvetov té! cpraxěr, .yoo.tedé* PO rámem

uplynuti písemné poskytnuto ihuíy k nac-avě která nesmí c-v' kratší než
"ř-ce-r í3Čž kxendamicJ" dnů

pnění Smicuvy uprav; pepřípádě

pessyfnuté pravé užití íako.eho dí-i či je-rc

časti Vypo-.édní doba čxí trčet -3C; kaiendařriich dnů a pc-čina bážet
dnem nasíetem-cim po daručeni bisc-mného vyhotoveni výpověď

řídi sc-

D

c*:ud

by c dí'ó poskytnuto v s cc adu s '3 an.em 7 2 1 "tejí osooě nebo Osobě v

pravri 3 pev-mest! smuvnion.stra'! Si*! ouvcu

Kcncerr-u

zněním Smlouvy a zněním drší srn ouv,- pčli

múze b-/t

pra-.-o UŽCÍ dí 3

vypovězeno

i

případě

že ;e

pcrušc-váno iakc-vou ''ř~!i csetevu nebo Osobcu .- kor.-dfernu OLyednate

us-ariávéh; dílčí smieuvy

dičr snitou.nu

se ne vztahuje ustanocenj p-od e články 7 2 p-xí ze

ph plnění Sniíouvy

opráv-né;-'/ takový nehmotný statek necmezené uživ-.:;

crcceni způsobené

McSbnoví-í díičí smtou.v nebo dodatky Srncovy .ýs'cvr!é yn-uk

prave-dené

Objednulei

právo Zřiotovceie kdíc 1-e

jtxo přňdmét ochran/ podte ohete'é zd-vaznýcn

up-avújíci;h

upřesrdporriocipfee-Tinycncííičích siciiv neog cc-datků Srrbuvy

v případě 'czporu mez

V přípa-decn na fetere
hdjž Zhcbvite

prcítenhi s plněním zavazkú d-ur.é smiuvni strany

Smu-.n; struny rr.cňou

že Zhotovte! poskytuje do č-teko 12
k pc-ssytnutemu ^mění
:

osc» nebo Oset v koncerno pólem však. odpovidaň. jtsko by p ritý sumy
není odp*3védr./i z^

Vzrilederri ktomu
ne.-,-hradní tecme;

čiankc 7 2 zústavoji bez oh edu na výše uvedene zachované

Sni-uvrtí s-Tany .sou oprávněny plnit Sve závazky p"s'/edn-crvin'i Tfelícn
síran

závozu e se

Z otí lov ig' cteskytnou: Gítjeonuteii podtee^c: k tomuto ď-u

přisiušn-ýrni cbecné zšvaznvnv cřc-dp sy a n-ďmanv.

ze smluvních

matetkcov-ch práv autorských «,dí'u poskyteotému Ctie-dnate*

jg zcea neoo zčásti Třetí osc-ba nebo Osoba v koncernu

ira k -n-odeni

a způsob jeho c-dsvsněni

zavazuji »-r své závazky

^'ávti uz ti díia rr-nnou bý; dáte upravenu z.-víítei!:'.- podmíní tm nos iee;
a.téotek.r', prav Takové podmínky t-v-tte p rVchu š-ti.v-uv,- V fteoadecn kdy

Vzájrriu opteráhbo ptnéní Siacuvy isou snvuvni sírany povrny ptn;

Z."'<ír!Y

u

!

pro

3 poskytovat x

voVuvní svány se zavazuji ..ytvářet předpoklady pro pi.iě-a z-ivnzxú

Žadró

c-dcze 'í

pouze

Korce je Objednáte, pc-v nen zob-ezpeCc

V takovém případě je Cty.e.lnxe: na základě práva užili dsci cr-rávén
strany

Smíu.ni

a

r

zíráte

poskytnout

e op-ávněn dílo uživte

oživa! takové dío v s ou sou s podmínkami itanavenym. ,s- OT.ÚCVV

ozr-očenim jako c-mi

zavazují

p-odie

-> dnem

v.-fvářet

lakové zrrěsé .nfcrncval druhou sneu.oi strana ne později do pěn :5i
cae

ca

?2 "

-"asovnlcti dnů po pro.edení takové zněny
se

Obtednurei

' é p ov c e f - i c i c h u j e d n á n í c h l y k a m e - rc s e

Které mají OSK>

na shání -Srr-bu-.v ivčemé z arén/ sídli! jsou so-nmy o

si-any

které

7 22

pnovdvé ,i .časné ntooTiace potřebné k řádnému plnění svých
Vi;,-

-3

nástedujicím způsobem

Oiru-.ru sírany se zavazuji úzce spoTfpracova! zemiána S! posk-ysovúl
pňic-N-IŽ v PŘIPADÁ zm ěny podstatných OKOLNOSTÍ

vasíntcrw

Na zakadé nevteracni ice.nce :o

ke xterérno ie nc-stíecn mcretvovych

prav uutetekýcc ccuzo Zhoiovte

pnění]e šidili sm o-.ni strany které má fcýi ^íreni poskytnutí'

Smicvni

dL-ševnico

být předáno Objedelíftú 3 to mcm-c-niem předání

uptného zapiaa-r-í cc-ny takového dite

Plnění

•důvod prodéní

54

.

•
•

TyOv •.šeobeorié cecbodni podroioxy yii.oa.-y jsou platné v s e -m rozvinu,

"'okuá se některá ze sr-cuvnícn síran dostáné do prodk-ní s ptr.ěrin svyer.

5 3

sp-umos'

.

•

znoxy autorskéno ciia .-s smys u auto-sKého

závazků, je povrsna oznám I b ez zo/tečného oakiadu d-ur;é smiuvní síranů

52

•

:•••;•

:• •

? 2

řádně a včas své závazky PIK. a by redocnazeo 3 přečteni s e>rii práníir.

:

'

Všeobecní .pochodni pcďrivnky f.oó přibhy Snxcuvy a .sou .e;í nedi-oou

úhradou jépnotí v/ch ínariční-cn zztvazků.

5.

•

scučasii

jčcnníivých termínů

5

:

zup.čoení ceny pfisíyšriéhc p-řectnié!',, Prsěni

vyc/vviijícich z !e:o Sírd.u-,7 tak aby nedochtizeb k proderu s pněním

O

1

ktem se roďo Smcuvy ma strm

pnění lét? Smtou.y

4

• . ••

ca

,čške.-ycb skutečnostech které jsou ned-n óv mohiy óyi dúežcé p*o ňisoe

4 ý

••

•

stustnctv;i:t

-Srnbuvy

43

i '
••

Vustncke p-ovo k otedmétu Piiéni

vešxert

4 ?

. •

'• '

sou-č nnosl umožňující řádná pnění povinnosti ze Smlouvy

43

• •

V z t a h smlouvy a všeobecných o b c h o d n í c h
podmínek

moriou not

o 5

•

Vlastnická p r á v a , práva u ž i t í dí l a a přechod
nebezpečí škody

úronó

44

:

7,

zavazím

•* ;

.

p; .•••;;.••

převodní: m čí-" r

povazuji

Záruční doba - jo doba uvedena ve ómxuve během Které se Znxcm sel

4 : toistem
4 2

. •

.

koenda rnich

něco součásti

pccrpínsk platí ustanoveni ýircc.y

4.

•

•.

júhai cena ie tu- -i :

vyjslncsTrc poskytnete-m

zavazuje bezp xrté odsi-aňovat Vac'y

3.

e vid,

vyžado-.ore

které isce uvedeny v dokunteriac; nsoo

ccKunentí; vyptecxansho na zaPadě omiouvy Z;: vism se rfae
i p ra/ní .cidy Pir.čr-í
2 44

••.

•••

fňt.rzaných d:

"oční o

.

••

"aktuty musí s •;.••••

sraiňy o podivné* ?3 ktercch se Zhxcvitel zavazuje y,io sbžfcy

poskytovci!
o-V

.

účet čhom ,• tele

Úroveň Služeb podpory - je "wnkrer.í scercáKace Služeb podpory. i-e c b
tou-toíy

•

•

•

Cc-.my::.-tos!i

Zhotovte; nepo Objednatel o kíe-a o mni netvoří korcem
2 42

1

•

Subdodavatel - Třetí stero i<te'.o se na p t-éru Sir cuv;, podií! dodávkám
p--j Zhotovíte č

z 5'

•

Zhotov

sccčásN 'í-éni

{civnen zaj-sat aby 7-Vií struna nebo lýsoh.Í v Koncernu pře;,!.tii-j --JJO

!

opre: usranovenírn S"Ti ouvy se íýxaií

užívat héjpczcěj uptynudír výcovodte húte ccce fabafo ustartevení

pouze Finěmp-oskěovanéh;inuzakmír?bkevédicisokouvj,55

Ukončení účinnost' kterékoV-ai'č.1 smiou,-,- r-emá vl v n a účinnost Srn ouvy

6.

Cena a p l a t e b n í p o d m í n k y

6 '

Ceny jsou uda.ar.y v -teskycn kerpnson íOZKi nebo vjíee Kori/e-r.bTií

' 7

1eíite xc-dác-i

méně a jscu spialié v českých korunách při pcuití kurZ.,; čy-yké národní
Cena za -"nění ,e staneve-na dohodou srn uvnicH st-an

c3

Cer-a za ' něm nezar-:r.u;e dui z pndjně hodnaty

54

v připasé. v; e Smou-.-a v-zavřené na cocy netrč-'04. 0013 P.nérií ie

o d po v ě d n o s t

za vady

Záruka

3 "

Znotovte! se prskyínutím záruky na předmět -ínén; zo.pZiye že lex-o
budě spnev-it p-c- stenovteriCu

Zhrcání

už vxeíske a technické dc-kumemac

dobi scte-c-tKace y.eOčně

,-

Nc-s-nc-tu ic: lokumicr.taa ni-cúzu.e

popis -.iistncsii .'ýsíupu .-e-SrcIcu.é

r

82

Standardní cc-ba z-rtem m posKytnute suity; 2 na ooskyteuly spotřební
mstera: a nahradni díiy j» :í měsíce od

sianavéna v českých kc-runá-to .1 index njstu spolrebtle skveh ceo ívnea

^e43-i

Ptnéni nebude-ii

dchcdctec 1

.ntlacaj vyhiášeny Českým st-ststiCkým ůradeni vzteste o pět ;£; nebo více

fl 3

c-ocem 'jproti o<Cithž k-j předchozího sturaveoí r-ec-o z.yšení ceoy múze

Záruční debf; pečíria těžte; rteevzedm "réni ce4i přecměí Tmér-í sc-ien
z více části patem za-u-ýrii a oba xazde .edne-r ve ča-si- ji-tedmétu Plněni

všeobtecneoDcnochír-ocmirky AttoCc-ntCZ cis pro posxyfo.-a-.i stežsfc p-tenc- od : í 20!A

Smlouva o poskytování 11' služeb

za j a k o s t a

8.

bárky dc-vza piatnehc Ke dni vystaven fcikti;--.
•5 2

Nebezpečí škody na předat ycr věcech přechází ea OP.edrmtfcte -lnem

9/18
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Smlouva o poskytování 1T služeb

:rá'V,<í f-c ar „-i omeož.*u

pít-y>:»sí ,i

s>\:i~,sr se

r i Vady

«-

pmemne

icrwi

34

Dojednáte:

zusím

33 «ací vzcaxoeno ořishíP.,

pop"

oyo 2

požadavku

na

CPOÍ.u

zá-uóiA

prostredn-civím aexiron c-e pošty
pošty. 'sku "3 konoiclní

v

A S niíouvé Ssjsoíj-':

úd.v;- u.ebene

Křiría^mí údaje uvedené na

internetn/bch iPankácn

tyta

Znotoviieé

coaozo.-r.e r.íDezPfecorar

•3 9 2

«-oo'dro.atsoii:nrirs; sírt.-,-n»:m -vrno

dne cěha zaruiní dot? ,-

' Í5 3

ntyrrcova! -a vyžádáril saiVi.n stranv 0 postupu plnění Soocí

Dokcr-eo!/

tvď
92

"iení-. rro-žre takcvcu Vadu

mum Zrezavíte; oznam: bez zb/viinědv

Znatov tel je cprěv.eén iArinovsi Vadu

tiii

souvscyr-ti

s

piněn..'o

.joručyjj druhé smuvní straně a to riě.teryr ze zpúsoru

OSCb-nč" e pre-; porrzoci 0 OÚSvietí
Jocorceriy!;: doosmn

V

jmeu

íornou

-pg-srno:"0

prVto.r.ino

st/ku V t orr.t.o pr.cacě ss doomen:/ pc-važ.,.í za íc-ruí-srg ctem jvn o

sdoíadv

převzetí aďěsáteo;. dnem vazem zás'ky vpřipadé že s <

Objednaje:! př-dpoDadarý termín a způsob odst-aném Vad;

33

.esoere ív-no-at

vrou -7

íí.-iV uveden,-oři

"mce -na ocslrcr-ění ;;>:'vi'n-ane Vad, "3 sterou se vztahuje žernova musí
byt zsnajeri/ bez Hnyiečneho vdk'ďd.j

*0 š :

íC 3

Zjsíěnynh Vad musí byt p-svedeno nejcozdé. do potredoiho íraeo.riíh"

ccsrrani! ex/mžité

Zo řusoonrsí Od&o>v3!\-ch osoč cíteží

• ' 5

úzeíiPKK-af ~ Vad,- Dnění musí byt dostatcánA speco o/.vry íkj-.arnení

35

a dvd-rx , jro.aj.-,- rópcc-.ir -1

pooep oov.v r.j.rhy dSVjt.ku a dolírb soi:-. t/sojoVr se :nir-i

'cnHík-r.; xa e ve smiou.i' u.edéfiy nudě otyřiifMtel zasi a! f-ožodavky
ro

oř ca.c vet Cívh.- porčy.ovoř:

r

v době trvaní zá'u«?

r

adresa'

nežyzve-d cečxv. crípudé že rveš., zast-ien 3 dav dnem k.jyaďesat

že na-. Vire pásmo

p'ěvZétí ZOS' hy OdTižl

který
'933

za:r.ezí prcjevura vady pí. éěžrěm p-o.ozu

faxem neto clckřroraixo:/ JÍSVOJ
považuji ze dc-jž-vrc-

v pílpadé že Ooedoafeí pozadě a onrovu Vady na Derou se nevztahuje

Viocto př.pudě se doxu-rerey

«.-d, odesíatc- obdrží co prísuš-íóc

za-uka dob-ocne se Zhotovitel a Objednat! na podrhkadb jejího v,konu

íechn ckero zorfizen!
potvzeoí o úspěšném odes ani a neto potvrzen. 1
:

:

0 doručení

riv-n',c!i

••

předen: inínmoias Objednatele o tom

:

•

.•

ze jiní

'-o

cdstranění

přípjynývh

neoarerroméní se snajuní

strany zavazuji vzájemné níorrovai o fodoórii dcmčer.i xnurentd

nersi kýta záruko-a bude úótcovina cie akiu.titni;-ce'-

zastaných ttm'0 způsobertr
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1 1 . P r o c e s A k ce p t a c e

Zhotovte! nenese odpovědnost zzi Vady a íb/fc.y o záruva >•:- n ev/taXie

t! '

užíváním °V.én! vrezpeou sdodanou už.«ate'5.ňtio. papi
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n-bo

neodborným

zasahem

ó-

O Akoeptíit

Oneni Objednateierri nebo íVtefí ososcu nebo 'osobou v x cne-mu r«ez
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p/edzrwzínú písemného so.ukvisa Znohiv-iete
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'r.uáe
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:tj«d". i!e'e

ao-.nt'

frbedriore' .e

uiírJ
/ajsť

sepíše Zhotovitel s Ob ednate-em

přísiušr.y

Akceptíiim

rtěni nebo dsói mněni by o akceptován-o t-zz .yvorad
:

oeca

-h«0! u;!;.0 oíljs o n>}fjí p-,jg OKOeplOvrrK S V/O-adar

k:«C rebraré
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P:né«í

riabn džoí

p

;néai

nep/ís akceptováno -

v

tomto príoodě

zakonenn užíváním Scrr.v3,-e -z j iném než Zhotov ieiena poapordvanérn

uóasfr-íc; v Akce&tačnirr p-obkou písemné uvedo-- príe-vérié vécnc-

openčním ařiebo d.Oabazovc-pi prostředí nebo užívanín- Softoatt- v

v,hrady barvící Akoeplao- vóelr.é

rozporu s akiushi

verzi oodpnroyfioou

Zoobi. levm

;o vš-

se Pněni nebo díčí -dění nepccažce za akceptované

změncu oprjireVú p-oslredi inro-ínačníro i/s!érnu Otiódnaíee
1,-Vofin.jčr.íbo

s.-stemu

Obiecaafete

znovu pro.edeno okxeptciórií řízeni

ř

na

Oe é

se
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V případě že Objednáte; né po skytne souě nnc-sí

revztab-^e tato záruba,

nutnou

pra

p-OAd-zni

akceoročního řízení neso neupiatri vynoady óroruci ikcepno do ó ipé" i

!

v í .ern poói 3.:&výcn -.-mj
zanedbáním

Úó3stníc•

dobodneu te-rcun a způsob ryfeše-ní ryhraa a p.n ;gj ;h wřešení oude
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«te'řn: je dodaný Vony.rre proy.pzovao. aez so-Vasa Znoic-sfee.
komccneritam!

~ap aér.i Oi nyro.pjrdr;; AKCíeptči.ór.iab

kríéni řemrou sbuniuT-vaného rezdřo.ého o-cíc.kotu V tomto případě

Ire/

p/ědchozibo písemného oo-^-asu ZnoíovdOe
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^r.ěnl

osoba

účastni; 1 dohodnoo ternur. ti a púsob vyřešeni výhrad nefco

jd-cucu PoitJin. Ktsrzs .o v rozporu s poarninkonií Smíod.-y re-úo
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Oprovněná

Akc.epíao: - v íúrcí.v případě se Tdném priv/ižuje za akceptované ti

souhlasu Zhotov ve

& ;6

neso

nebo

fjctoko! V p-oíokcu sr.uvní st-any o.edeu

ri-scrAmi/n; už/ím

•jpravou nebo jsKyinkíOv ynyin zasahem do f/awyfnuí&ho Fináni bez
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r;ění

přitermos* p?íotuóné ose-b/ pn Akceptao.

teonnckcu

dckuaiepíaO
neep-avrérVni
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Akoftpraoi
Odiiď-ěhno

nci Vady zi chyoy vznik é

9; "

neni-o

aiihudnuri.j 1 r.:s>,

maco/rOch -dnů ode one. Kdy mu báo předa-o, o r,i.r,| p Akceptaci om-de

předepsané ud-žby. p-ovc-zu

nebo ossuhv

ze

sbany

se povožovat teku poskytnuté - néru za akceptované

Ofcjedri-aieie
9 ! 9

•VMírehenim

zbožirí;.?.

způsobené
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t-y-

nevztahum se r-a vadv pro We-e byin sjednána •
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12. Ochrana Důvěrných informací
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Sov uvrú st-on/ (sou pov ony zdjbtit ubjeoi získop
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výhradní

Obieanaísi

Obieín.aíe.'

'pe-ófiosíní zashy dar
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1

1

dar/
•

za

v

zratu

systémech

poškození

o to ani v pneadé

zároveň

dat

nebo

nenese

drJovvch

s-roktur

že k n::r, c'o?:o pn

••a:ov táiesn n a srg.-é se zarukas vztabiye

: •

v případě uoor.óerií p atnost. neboúérocsti -ěktemon smuvnícb u.ecriáni
ustanoveni 5 ocn-on-ž Důvěrných lořcrniooí zústavmi nodami v platnosti :i

užíváni Pnění
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Obě
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3 prav d!a

zohá/Z-ní Projektu

konunVaoe
herd-

jsou de?nov;i-a

teniu tok

" 2 o 2
Pcjnero

p:o_c->.tu ob

možnos* <m'uvrúch

sván

komunikovat

prosdednicr.dm

iSátutámí-on c-roúnti
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Z a

'2 3'

druhou sm/j./rú sťa'u< bez zbVeórého odkladu nejpozději však co pěti (5:

dní od

je.ro převedení
0

i"c pús-ohoosr. Cp"ávně .ých os-ob r:a cži
1

'

ooniro-ovái pestup plněni Scvcuvy

Vjřoit-icne ooďociní pedrninkv A.tcCcrd 02 a s sm posk/to.-ání služeb p titoé od ' i 22í-

Smlouva o

chamikter

veskeryor

. .•
;

1..

•

on-,ch .-ri;im--a.v třetím osor,á"n rev;i,.-rr.é
;

;

ožré mícrnace poskytnou: pouze za

' ••
• .

.

1• i•

.
•

•

m-r .nícririaze ré«terou ze-stran sdéeny
v

•

ri

m,'•••; e. új závazek z achování d uvě-rsoso

s,e'e ;s i;yi,- oisii dÚvě-Tlc p.bdjr,/ ,e stejném "OZ-SClhu

ání IT služeb

pv u š f t r j p o / ir , n o v ř : st nsr, z s m b o v d v a t í:ů.-ér';c,u r / o v a n u

matariai.j

reC-ds považováno- předar.í nás eduAcícr- imo-mac.i
které .sou

nc-mo se

stávají

veřej ne c-řís'urr,vm

SC-DO musí

byl

zpřístupněny na zó>;l.;dé obecné za.-aznýo- pra .-nich předpisu .:r-ž by

Odpovědnou osocu je však povinna ma rakovou zméov písemně up-ozc".'

*0

dúvérny

v n ěmž je tcub povinnosti -.ázá-a str ovní sunni) xtera íytc .rAarmaté

Smluvní straro je oprá.r.ěria kcíykoív .rr.cno.m? jr-co 9;p-ávr.ě-'n nebo

IV 4

přísně

Třetí osobě sdé: a

Komunikace smt-j.-ni.;h stran prcbir-o no urovm Oprovněnycn osob !m-

pracovni-Ji

zachovávat

-u ..........v.c . --ypuXiiíb nebonyvAevi třetin; osobě";:
• ••••

rroíiivivi

ooažívxi se njsi-ecLyjoí cdstivoe

budou

..

• •••
;•

'-o-oto cumku
není dctčeoo

o i •

•:

10. Komunikace smluvních stran

!C 2

sh/ioy

f

psizo<t

spotuprucuiimeh Třetioh s'-sr u ms b v

2: orosí nedchíidnou-ií se sm uv-í stranws o,mě jr-ak

:

mstaigce opmv sc-:f.vo*-ooych bhyfc-

Způsob
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no.-ýcn vc-rzí systému,

coskviouíi s-užeb

!

jekoz

•1 p oy'..upslí vyoyvajicioh ze Sm-cuvy
!

;C-dn3;>:-'c

2 93

zastuooú

°-ávo užívat, possyiovrs a zpostucnj Dů.-érné .nícmsze mají sovuvrh

—...

9 3 4

Srn uvití shony ;sou

strany pouze v ro.zsanu a za ppdrnínsA nezb/lny-r o pro rácné olnjr:! pra,-

'sruky take není.

.

!C i

i2 2

povreo

Zhotov.te.

ytajervi Důvěrných -nř-rrivscí

koncernu pokud pm takové loformsoe byly poskytnuty

v íouVsdu s prov.dy běžným, cm

inrorrrirrřnian
nebo

;e

zaměstroiroú

neno

•yuživari! /i r-ro.-ozováni dat v inřo'Taósi;ir- systému nese

1

• ví

pnnopči

za'0/eh po.isr-; z#s'i utoioni získanior: "úvěrných nfci-mjcí i u sv-.ch

na zavach vzn.Vé rieodvramou udaiosrí ícheó

mcRCpi vyfcOjSir

-en DúvóT.ýoh nb-írmoi

zpúsoceni obvykiýir. i/iko pí- ulrsování vasíníoii Duvémídi rúa-nzřsd

• :•

dešb k p orušení Srn cuvy
"2 5 2

orné příjeiroe- co-d-že: v s ou údu 5 právním- předp.sy cd Třc-íi esoo,'
T-Po <:ů Csohy v kcncerriu bez lakekoiv po-.inrost zaco-ovri jei.z",
důvěrnou p-ovahi.

v vp-ko p-řipndé nr-bude smfu.-ru sAsna u,-aděm.a

jako zdrc. této jcjomia-oe

srrcna 3 2 4

Smlouva o poskytování I I služeb

2

kterc- mou žhaven-, dú-.éme povány na zasíná,;- plameho jnřsKm* j co, o.

14 3

V

nebo cirsanu veřejne správy a to za předpokladu že pmsircí:

25 2

*

O: 5 6 2

rrmo-.ýcr; rrecážeh

spo upmo, e s preakládající sira--;..; r..i ion aby úd soudu nebo :«
Mem by omezí vyjeveni a í->sv2ini důvěrných

nrost! stran

í3i

mrceo-Vý

•6 i
í5 2

po dobu panoší, Smlouvy rak r

i ý 3

8n ;;,

'ď 4

13. Náhrada škody
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júvěmyer? infe-Triríoi
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r y p o - . u i . j , e s c h i ó ; ] d o š t m a c í • l - ó x a ! r r , d a r ; i v r ! dr- . i u i c -<-.1.

VzRiken:

nanku na zxkinaru smurrá posuty nebo úroků z predtem

16. Platnost a účinnost
ifc '

m, Sf; ZavoZyí k VV/nutí

• •••

•;

•

!u

která vzn kla v disedku

; -r-í

bene e&c-žeia cc druhé

'o í 2

pouze skutečně vzniklá škoda

v

-ozsohu

!

z divcdu D
15 /

za jakékrý, nepííme nahodí é nebo ridsé-cmé škody škod, zpúsvberie na

sp-.Hr;ír;i organům

a

to

vyz- yvajbi 7

r.edcdíieru

r-v, r-ncsti

I 0 6

r.en?-. sjednaná :ir>y výše

• • • • • • .
'

•.

.

1

-

•••••
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•. •

•

• ••• •.
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Suilu.ní struna ; e op-avněria o d s t u pi o d Smicy/y p o d e Uštarisveni i '
16 « 2

že výše předvídaiebé

pouze

vp/ípadé

žé

d-irm

srnu,ní

soana

p-řes

písemné

upozornění 03 po-usem .Snác-wy teto porušeni vposKrtnuté Ihštt

která případně muže vzniknout Gďuáemm pa. omastí Zoctoateie

néhcž dobo ke škodné udábsti

.

més::e

af |,ž se -edná o škody v.:--- k 'é < d úsrsdku odrušeni

Efccstavuje částku iraxmáiné do výše ceny předmětu prérií

r

PodsMtriim p •••,•.. •
proder.; sni „v

smluvili nebo záko-mě pov.r.ficfí
Účastnic! tonoio závazkového vztahu stanovují

.
:

stranysprérii:

vúú

le.íž současí; :e i vyFC adán:

•

píSřrrmýrr. • : ' •

15 3 DÍsemnou

poučeném

;

bísemooo dohodou snruvrbh sh-m
vzájemných
Sfrcuvyiec

:

je..co

Uč rnost .ómiojvy lze pfeaóasn;; uxcmšit

m t "

••. . • ' O 0 5 3 , z a c . v z r w i ý c n š k O U
•• .

j "ě finanční ztrátě

puvmna zapai.t d-vc-v smbvni sírar-é ámx

'

datech nebe škody spočívající ve zt-zié ušierio z sku nebe vynosú nebo

k.tc-oá

nesmi být kratší než trce-f ;?.0s ka enoomlcr ďů reocslan o

ohledně
154

Zhotov-te

S-niu-rd strana je op-aměra vypo.-ědět Smvuru oo.ee ufosno.ňr.í Č

r-ěnesc ocot.uédres! za zireta něho poškozeni dat Ct-rednas t. účastníc,

'c í 2 p-juzfe vpřípadé. zs dnjhá srn:,,mi strano n-ru soropes prr.i

yanovují žc ceková výše náhrady škody z jedne škodní udá'os!i r,.ypo

zdůvcdú Okoinostl -,y i rčujícícn occové-c-cst pc> d obu cc- ší --ož th tů-

sere

vzcnenicě pfcpejěnvch

škednven

událostí

která

by

v

měsíce.

příčinné

!

sciu.-s-ost- s pinění™ Smlouvy rooba vzriisnout. se onizyje u skutečné

:ó 5

škody 3 u uýéhc Zisku cekem- do výše ceny předmětu pbév.i

1 7 . Závěrečná ustanovení

dakevoli nároky na náhradu škody je Cbednate oprávněn u ZhobVileie

!7

rele.-anbé upatnrr jen tehdy, pokud po vznku škodné udaiest- uím-;

-

vrozuně. 3 poskyií mu vešk.ere

škodné udábst Znoioviíe e tezcdkcodrié

í" 2

teboto

zdvazkocebc

vztahu

ne>dpcvida|i

vedle

-

<3

startovenýcn příslušný !! zak-onen; za oc-rušem zevazkú zeúsebene v.šší
mocí

T. okorosfiť- ntistaiýni. nez.ivisíe na vúč ŮČ3SÍRÍ<U

ME-ě reb/o

!

možno are. s Vínábíenim veškerého ireznéne us í odvrátil reso

• 74

iso-

a pov.nr-os!! Y/piyv;!;i;i ze Sir.lou.-jv Třeli svonš
sounbsu

dmne

.ýrncunca přeastavve

signy

s

bez

tieoímzv-o

v/rixou

r-er-éi ývn

as'-né upcoáni mszi sm-umno: sr-aoatr.

Veškere změny ó dop néní '-mťou.-y Ze uši--1 pouze na zakadé pisrmce
člsiovonvcr;

\7 5

smUvtsí

pchedavek ?g d-ubO;< smLvm stracoo

dchcdr smluvních UOÍU

objekt vně neodvrdWtčoou náhodou

1 4 . O k o l n o s t i v y l uč u j í c í o d p o v ě d n o s t ~ vyšší
moc

cihčansp., zukemik

p.Tiíu.ní strany se dohodly že žatína z mor není cprávrěna pc-v:.:!,.;pi sva
pKemneho

ptipodu

15

Sm-u-.Rí vztah mezi sailu-cmmi sraram se řídi česným praven řadem

práva

vy žádané dokumenty ke vzn ku škodné udá esu se vztahuiíci
Učas-ra;:

rýdstouzenin od Smcuvy nejsou dciíerva ustanoveni Uanku 2 "ě

ombuva seřídí zákonem é S6/2CI2 óp

veškere kroky směřuúd k -nin-naiizaa výše škody a pokud v vzr/ky

I-?

í v

VI-.fi-u jkcdu v rp-v.:.! CTlTiVCh

pbb.Ti! p-a. nitru předpisy nenese žádna ze sir yvsích stran odpo-.édnost

!4 i

ccr-oir!,-

vycčtovaa.iTi oeoo zacaoenín-. nen; dsivér- -rrok ;nr';jvoí strany

v •;:-!••' :

! 3 3 Nahrazuje se

í3 6

oo-ušení rxr.ir.-.c-íi

oahradi vzrokie škody

:. •

13 S

případ

je Si zao.icením v p mdferu

smiuvní sť-ury

škody

-

se s tí".'.'.-u|e

z proč sni •.& v ýši 0 'vóo. z di-žne částky za každv den pmdteni

nebudou scuóssů preoméh, P-není

!34

1

V případě p"-'Xi eni se zaplacením peněží:; čdvtsysrmuvo; strana, která

znoloveni předmětu sobcův,

'y enislví a C'ub.1 sí-oe y po-omu rytu rratera / n.iDíoCienč .-raM. pokud

•

kčždy

~''o

ofesabujocň vořo-oiace dovéreho crrrakísrí! nebo tvořících obchodní

. •• !

dnbu --.pcž-dě'.

ceruččr.í púernr.é v/zv/ k y hiow zopb-ce-ní

-O ukončeni Prérii muže každa ze síran zadat od drobe st-ar,,- vráceni
všech poskytnutých materiálů pcóeroycr

O2

in,., pescuvčj! s-p te-niícy p něni

•
•;. v

"rva-: jrá:

Kč

Zaplacením s-riLaru pokuty nc-ní dotčerio právo poškozené shany domahjT

:

se všas pevněn

tne .nás-mevv"

1; anek i z : se staoovee smi wrí ttoKuha ,c- v .š: ědc-n re;

po ukončení piatno-sli Smiou/v a ;;Heoc»oi v

se ochrany v s ouladu s uscsoo.ěním § 2286 občanského zákoníku

l ;

Zhoíosífe

smluvní pfjf:u"3 ve vysv s to tise •' 102 CCC. Kč

důvodu

i

•

"čo i.iíždí přkáC c-brtíšerá pedminev užití div: yjanek " 2

jící z tohoto článku hado,, pan po ce-ou i:t.,

to dcfcj .sinono .'O*J

Zho'b,-rcvpúvor

15. S a n k c e

jré n,l yfeiy kře-ym mě- Vo-JŽrt OuvOdr.í přikaž K od tajnění
w-z-tenc!;- obchodního tajemství a -o •
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preru

íakcvioh pňekažek Nepioc

prík;iz

i2 i

cpažcini

|énvObri-Žfc-:>
•0-qjinu vereme spmr,y kléry vvtíai /oiréiy ořikaz ZiSkal p.r-';mrm

12 6

případě

vyučajicm,! cdpa.édncst pat: že tento nem . croa

předkyjdajlcí ct-ánu .-yrozvně; o íakoveTiic příkazu nepi-meré po

lakové doccby m-usi mi podobu datovaných

a ooéma smluvním

stranam poJepSrínyon dodatků orn"ovvy
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Příloha č.2 - Obsah Služeb, včetně jejich parametrů
Typ, definice, parametry a Metriky Služeb
AutoCont je certifikován podle normy 1809001:2001 v oblasti poskytování servisu a služeb.
Všechny procesy související s poskytováním servisu a služeb jsou řízeny v souladu s normami
1809001:2001 respektive mezinárodně uznávaným rámcem pro správu služeb 1TIL. Je tak. zajištěna vysoká
odbornost poskytovaných služeb a standardizovaná kvalita a stálost jejich prov edeni.
AutoCont si je vědom požadavků zákazníku a snaží se nabídnout širokou škálu služeb s nejvyšší kvalitou,
podpořenou zejména procesním zpracování podpory zákazníků rámcem I TIL potvrzeným certifikátem na
normu ISO 20000:05, dále pak také týmem technologicky a technicky vyškolených odborníků, kteří svou
odbornost mají podloženou certifikáty několika desítek partnerských společností.
Poskytované služby jsou interně nastaveny dle ISO 20000:5 kde základním, principem je Demingúv cyklus
PDCA (anglicky: Pian. Do, Check, Act, tedy plánování, provádění, kontrola a akce). Při zprovozňování a
následném běhu služeb tedy plánujeme potřebné zdroje a jejich kapacity, pravidelně měříme a
vyhodnocujeme jejich využití a dosažení interně a externě nastavených SLA tak. aby zákazníkům byla
poskytována požadována kvalita služeb. V případě, že při vyhodnocení zjistíme nedostatky je ihned zahájen
běh opatření, které vedou k nápravě. Nad těmito opatřeními a celým během těchto procesů pak bdi interní
manažer kvality.
Společnost AutoCont CZ a.s. získala certifikaci dle normy ISO/IEC 27001:2005. Tato norma ověřuje a
garantuje, že zpracování informací a jejich zabezpečení odpovídá nejvyšším požadovaným standardům.
Společnost AutoCont CZ a.s. je tak jedna z prvních v ČR, která garantuje kvalitu poskytovaných IT služeb
dle normy ISO/IEC 20000 a současně vysokou bezpečnost zpracovávaných informací v souladu s požadavky
ISO/IEC 27001. Audit prováděl Elektrotechnický zkušební ústav s.p.

A.
A.l.

Obsah, definice a typ Služeb
Incident & Problém Management
Jedná se o provoz systému pro centrální sběr požadavků a specifické práce dedikovaných Incident
Managerů, řídících životní cyklus incidentu a zajišťujících kompletní proces co nejrychlejší obnovení
dodávky služby a minimalizaci důsledků výpadků služeb na fungování firmy. Incident Manageři bdí
nad dodržováním garantovaných úrovní podpory (SLA) a proaktivně identifikují možností zlepšení
dodávky IT služeb.

A.2. Servisní požadavky
Servisní požadavek jako položka expertní podpory zahrnuje službu spolupráce při řešení krizových
stavů, obnovy systémů s produkty a řešeními uvedenými v seznamu podporovaných produktů /
technologií. Jde o požadavek na řešení Incidentu / problému, který má minimální až kritický dopad na
výrobu nebo zisk Objednatele.
Incidentem se rozumí jakákoliv událost, která není součástí standardního provozu a která způsobí,
nebo může způsobit přerušení poskytování služeb, nebo snížit jejich kvalitu. Incidentem může být
např. i p ožadavek na informaci - zapomenuté heslo.
A.3,

Změnové & Rozvojové požadavky
Předmětem řešení Změnových a Rozvojových požadavků je široká škála služeb, mezi které patří např.
úprava řešení související s použitím nových verzí / funkcionalitou produktů, poskytování
metodických, aplikačních a technických informací k vydaným i připravovaným verzím produktů a
podpora při instalaci vyšších verzí, školení uživatelů/administrátorů.
Služby mohou být rozšířeny o další pravidelné činnosti plánovaných profylaxí, jejíchž náplní
zpravidla je:

Smlouva o poskytování IT služeb
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*

®

A.4.

Configuration Management - Jedná se o poskytovanou službu za účelem udržení aktuální
technické dokumentace. V případě jakékoliv provedené změny, bude zaslána celá analýza.
Budeme vést aktuální dokumentaci o konfiguraci systému včetně zaznamenaných změn.
Dokumentace bude uložena u Zhotovitele i Objednatele. Poskytuje informace o IT
infrastruktuře a službách včetně informací o aktuálních verzích. Zahrnuje rovněž správu
veškeré dokumentace ke všem prvkům infrastruktury a služeb. Obvykle je využíván
automatizovaný nástroj pro sběr a aktualizaci většiny údajů v konfigurační databázi.
Patch Management - Jedná se o preventivní činnost týkejíci se především operačních
systémů a instalace opravných balíčků, kde hlavním cílem je udržet systém v aktuálním stavu.

Konzultace, Strategické & Procesní poradenství
Tento typ požadavku Vám umožňuje vyžádat si na konkrétní činnost expertní konzultanty "na
míru", kteří jsou připraveni poskytnout Vám odborné konzultace pro klíčové oblasti ÍT infrastruktury
z různých úhlů pohledu:
®

STRATEGIE ICT - mezí klíčové oblasti zaměření patří např.:
o studie optimalizace ICT (analýzy dle Gartner Maturity Model),
o analýzy návratnosti (RGI/TCO),
o analýzy konsolidačního potenciálu datových center,
o využití ICT trendů,
o implementace rámce podnikové architektury PeaF,
o informační strategie a koncepce,
o I/O analýzy,
o analýzy business dopadů,
o migrační plány,
o oponentury řešení,
o studie využití Cloud computingu a Shared services

Našimi konzultanty jsou zkušení odborníci s dlouholetými zkušenostmi z reálných projektů.
®

BEZPEČNOST - mezí nejčastější požadavky patří:
o identifikace, posouzení a ohodnocení rizik,
o řízení bezpečností ISMS (ISO 27001 a 27002),
o audity využívání přístupu k webu,
o analýzy rizik,
o penetrační testy,
o bezpečnostní audity,
o havarijní plány a postupy,
o plány kontinuity a obnovy businessu,
o krizové řízení bezpečnosti.

Našimi certifikovanými konzultanty jsou např. ISACA Auditoři pro oblast bezpečnosti a procesů,
nebo i G lAC Hacker konzultanti.
®

PROCESY - využiti 1T „best practices":
o implementace 1T procesů dle rámců ITIL,
o implementace IT procesů dle rámců COBIT,
o implementace IT procesů dle rámců Microsoft Operatíon Framework (MOF),
o implementace IT procesů dle rámců Microsoft inťrastrucíure Optimalization (MIO),
o komplexní příprava na certifikaci ISO/IEC 20000,
o komplexní příprava na certifikaci ISO/IEC 27000.

Našimi certifikovanými konzultanty jsou ITIL Expert a ITIL Foundation konzultanti.
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B.
B.l.

Parametry a metriky Služeb
SLA parametry — Response Time

Serv isní služby jsou poskytovány v Servisním kalendáři dle této Smlouvy,

Servisní požadavek C
(minoritní)

P o - P á 8 -1 7

3BD

4BD

6 Bodů

Člověkobodina

Servisní požadavek B
(majoritní)

Po-Pá 8-17

NBD

2BD

Bodů

Člověkohodína

Po-Pá 8-17

4BH

NBD

9 Bodů

Člověkohodína

Konzultační
požadavek

Po-Pá 8-17

8BD

8BD

8 Bodů

Člověkohodína

Změnový
požadavek

Po-Pá 8-17

6BD

8BD

8 Bodů

Člověkohodína

Servisní požadavek Á
(blokující)

V případě HW závady reaguje AutoCont podle podmínek zakoupené maintenance výrobce příslušného
zařízení.

= (pracovní) hodiny;
2

(B)D = (pracovní) dny; N(B)D = následující (pracovní) den,

Minimální pracnost v rámci řešení každého on-síte požadavku je 8 člověkohodín, pokud není oběma stranami u konkrétního

požadavku předem dojednáno jinak.
Smlouva o poskytování 1T služeb
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Příloha č.3 - Seznam Prvků IT
C.

Seznam Prvků (T

C.l.

-

-

Podporované technologie
MS Active Directory (2x DC server)
Kerio Conneet
IBM TSM
IBM DataCap Taskmaster
vírtualizační infrastruktura 2x VMware vSphere 5 Standard, Ix VMware vSphere Essentials Plus
3 servery IBM pro VMware (Ix x3650M4, 2x x3650)
1 server IBM (Ix x36S0M2) pro IBFvl TSM
1 zálohovací knihovna T3100
1 d iskové pole DS3200
1 d iskové pole DS3400
1 d iskové pole DS3S12
1 disková police EXP3512
1 NA S Synology RS407
2 FC switche IBM System Networking SAN24B-5
2 aktivní CORE prvky HP A5500-24G El Switch
1 a ktivní prvek HP 2530-24G
1 a ktivní prvek HP 2610-24
4 aktivní prvky 3Com 4400SE
2 aktivní prvky 3Com 4500 26-Port
1 sk enovací zařízení A3 Xerox WC 7200
) skenovací zařízení A4 Epson WorkForce DS-65Q0N
Městský kamerový dohledový systém (9x Axis kamer}'', Dohledový záznamový SW - XPPBL
záznamový SW Miiestone Xprotéct Professional)
Audiovizuální vybavení zasedací místností rady a zastupitelstva (3x LCD NEC V462, ix
dataprojektor EPSON EB-G5900, Ix aktivní prvek HP V1910-48G, Ix AV switch VM0808T)
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Příloha č.4 - Ceník Služeb
D.

Poskytované služby v rámci měsíčního paušálu

Nevyčerpané předplacené body se převádí do dalšího kalendářního měsíce.
Nevyčerpané předplacené body se nulují na konci každého pololetí.
Pokud na objednaný servisní zásah nestačí počet předplacených bodu, zákazník dokoupí chybějící počet za
cenu nepfedplaceného bodu.

Cena předplaceného bodu je 300 KČ.
Cena nepředplaeeného bodu 350 Ke.

Centrální kontaktní bod - Service Desk
Incident & Problém Management
Servisní požadavky
Řízení životního cyklu požadavků
Měření a vyhodnocování SLA procesů
Pohotovost technických pracovníků

2 000r Kč

Předplacené body

30 bodů

Volné body v rámci kalendářního měsíce na všechny Služby dle této smlouvy (30 x 300,-Kč)

9 000,- Kč

11 000,- Kč

Cena CELKEM

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Servisní kalendář™ pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin
Ceny nezahrnují náhradní díly. Dodávka náhradních dílů probíhá na základě samostatných objednávek
základě záručních oprav dle platných záručních podmínek výrobců na HW.

E.

Jednotkové sazby pro služby nad rámec paušálu

Dopravné mimo město
Příplatek za práci v mimopracovní dobu

12 Kč
50%

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Servisní kalendář - pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin
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Příloha č.5 - Seznam kontaktů a provozoven
F.

Kontaktní osoby a kontakt pro zadávání Požadavku

F,í.

Kontakt pro zadávání Požadavků

F.2.

Kontaktní osoba Objednatele:
Ing. Marcel Hahn. vedoucí oddělení informatiky

G.

Oprávněné osoby

Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech
smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.
G.l. Oprávněné osoby Zhotovitele:

G.2. Oprávněné osoby Objednatele:
Mgr. Monika Brzesková, starostka města

H.

Odpovědné osoby

Jsou pracovníci smluvních stran pověření jednáním jménem smluvních stran v otázkách plnění Smlouvy.

H.l. Odpovědné osoby Zhotovitele:
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H.2. Odpovědné osoby Objednatele;
Mgr. Monika Brzesková. starostka města

íng. Marcel H ahn, vedoucí oddělení informatiky

I.

Provozovny Objednatele

u.

Město Kravaře, Náměstí 405/43, 7472 3 K ravaře
Město Kravaře, Alej ní 24, 747 21 Kravaře
Město Kravaře, Štépánkovická 21, 747 21 Kravaře
Město Kravaře, Bezručova 10. 747 21 Kravaře
Město Kravaře, Tyršova 5, 747 21 Kravaře
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