Smlouva o poskytnuti služeb - Konzultační a další odborné služby
v oblasti zpracováni technické zadávací dokumentace - Vnitřní
integrace úřadu
ČÍslo smlouvy objednatele: s-o128/inf/2019

Smluvní strany:
středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: MVDr. josefem Řihákem, radním pro oblast majetku a ICT, na
základě pověřeni RK č. 127-22/2018/RK ze dne 9. 7. 2018
Bankovní spojení: ppf banka a.s.,
ČÍslo účtu: 4440009090/6000
na straně prvé (dále jen ,,objednatel")
a

KPMG Česká republika, s.r.o.
se sÍdlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
IČ: 00 553115
DIČ: CZ699001996
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 326
Zastoupena: Zdeňkem TŮmou, Partnerem/Prokuristou se samostatnou prokurou
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
na straně druhé (dále jen ,,poskytovatel")
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 přIslušných ustanoveni 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 upravujickni
závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavírané mezi
poskytovatelem a objednatelem.
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I.
Předmět smlouvy
1. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne
11. 12. 2018 předložená v rámci poptávkového řízenI provedeného objednatelem
k veřejné zakázce ,,KonzultačnÍ a další odborné služby v oblasti zpracování technické
zadávací dokumentace - Vnitřní integrace úřadu" (dále též jen ,,veřejná zakázka").
2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zpracovat pro objednatele
technické podmínky (technickou specifikaci) plněni k veřejné zakázce na podporu
a provoz projektu Vnitřní integrace úřadu dle požadavkŮ, které jsou blíže popsané
v příloze č. 1 této smlouvy), a to řádně, v dohodnutém termínu a kvalitě, bez vad
a nedodělkŮ. Součástí plnění bude též politika licencování s návrhem přechodu
z verze Standard na verzi Enterprise, revize stávajÍcÍch smluv k projektu Vnitřní
integrace úřadu a příprava smluv nových.
II.
Terminy a místo plnění
1. Místem plněni jsou sídlo objednatele a prostory poskytovatele.
2. Služby budou poskytovány dle nás|edujÍcÍho harmonogramu:
Činnost

zahájeni
(pracovní dny)

Předáni požadovaných vstupŮ,
seznámení dodavatele se vstupy

Ukončení
(pracovni dny)

T

T+3

Zpracováni požadovaných výstupŮ

t+3

t+20

Revize výstupŮ a akceptace

T+22

T+25

výchozí ,,t' = datum účinnosti smlouvy.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je
schopen poskytnout objednateli služby v požadovaném terminu, rozsahu a kvalitě.
2. Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou služeb, jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativnÍ a jiné podmínky nezbytné k jejich plnění a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
plnění služeb dle této smlouvy.
3. Poskytovatel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními
předpisy a svou podanou nabídkou, jakož i v souladu se všemi normami obsahujíckni
technické specifikace a technická řešeni. Prohlašuje, že předmět plněni této smlouvy
není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny dŮsledky uzavřeni této smlouvy
4. Objednatel se zavazuje při plněni této smlouvy poskytnout poskytovateli potřebnou
součinnost.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za služby provedené v souladu s touto
smlouvou cenu dle ČI. IV. této smlouvy.
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6. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plněni předmětu smlouvy s.odbornou péči,
podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit zájmy objednatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny.
7. Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a neprodleně si vzájemně
sdělovat informace, které mohou mít vliv na plněni závazkŮ vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy. Jsou povinny plnit své závazky vyplývajÍcÍ z této smlouvy takovým
zpŮsobem, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých terminů.
8. Poskytovatel je povinen upozorňovat objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu pokynŮ daných mu objednatelem k plnění služeb dle této
smlouvy, jakož i na jakékoli jiné okolnosti, které by mohly zpŮsobit zmařeni řádného
a včasného dokončeni plnění Či by vedly ke vzniku Škody. Pokud objednatel i přes
upozorněni na splněni svých pokynŮ trvá, neodpovídá poskytovatel za případnou
Škodu tím vzniklou.

IV.
Cena a platební podminký

1. Na základě dohody smluvních stran se objednavatel zavazuje uhradit poskytovateli
za poskytnuté služby odměnu ve výši: 500 OOO,- KČ (slovy pět set tisíc korun
českých) bez dph, tj. 605 ooo,- KČ (slovy šest set pět tisíc korun českých)
s DPH. Poskytovatel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady
spojené s poskytováním služeb podle této smlouvy.
2.

Odměna je splatná na základě daňového dokladu
poskytovatelem po písemné akceptaci plnění.

(faktury)

vystaveného

3.

Faktura je splatná do 30 ti dnů od jejího doručeni objednateli. Přílohou faktury
bude kopie akceptačního protokolu potvrzeného objednatelem.

4.

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou nepřekročitelné, poskytovatel prohlašuje, že
tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s plněním služeb podle této
smlouvy.

5.

DPH bude k cenám účtováno v zákonné výši dle legislativy platné v době jejich
účtování.

6.

Faktury vystavené poskytovatelem 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.

7.

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

8.

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.
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9.

Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsáni příslušné Částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu poskytovatele, který je uveden v záhlaví této
smlouvy.

10. Poskytovatel 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 placeni DPH nezaplacené poskytovatelem při realizaci této smlouvy,
poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovjdajÍcÍ
nezaplacenému DPH.

V.
Mlčenlivost

1. Není-li dále stanoveno jinak, je poskytovatel povinen během plnění této smlouvy
i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím
plněním Této povinnosti může poskytovatele zprostit pouze objednatel Zproštění
povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. výše uvedenou povinnosti
mlčenlivosti není dotčena možnost poskytovatele uvádět činnost dle této smlouvy
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě
rozsahu stanoveném zadavatelem. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti
s realizací této smlouvy přijde on, jeho pověřeni zaměstnanci nebo osoby, které
pověřil prováděním služeb 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 opatřeni, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k těmto údajŮm, k jejich změně, zničeni Či ztrátě, neoprávněným
přenosŮm, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil
zákon Č.101/2000 Sb. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajŮ. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.
2. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle tohoto Článku
nevztahuje na

se

·

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 poskytovatel schopen tuto skutečnost doložit;

·

informace poskytnuté třetí osobou,
porušením povinnosti jejich ochrany a

·

informace, u kterých povinnost jejich zpřÍstupněnj ukládá právní předpis.

která

takové

informace

nezískala

3. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli Či třetí straně, kterou porušením
povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením zpŮsobené.
Povinnosti poskytovatele vyp|ývajÍcÍ z ustanoveni příslušných právních předpisŮ
o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
4

Obě strany se zavazuji, že zachovají jako dŮvěrné informace a zprávy týkajIcI se
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostI smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud
4
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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.
VI.
Převzeti plněni, vlastnické právo a právo uŽití
1.

Dokumenty, diagramy, modely a další materiály, jejichž zpracování je předmětem
této smlouvy (dále též souhrnně ,,výstupy zpracováni"), předá poskytovatel
objednateli ve finální podobě bezprostředně po ukončení procesu realizace dle
harmonogramu uvedeného v Článku II. této Smlouvy na základě předávacího
protokolu. Převzetí objednatel potvrdí. Po kontrole předaného plnění
objednatelem bude sepsán akceptační protokol, podepsaný oprávněnými
zástupci obou stran.

2.

Při splnění podmínek daných touto smlouvou poskytovatel převede objednateli
oboustranným podpisem akceptačního protokolu vlastnické právo na všechny
výstupy zpracování a poskytne mu neomezenou výhradní licenci na jejich
užití.

3

Poskytovatel zajisti, že k výstupŮm zpracováni 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 plnění vznikla, poskytovatel je pov'nen zajist't jejich
bezplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastni náklady,
respektive na vlastni náklady zajistit vypořádáni nárokŮ třetích stran

4.

Objednatel může oprávnění plynoucí z licence poskytnout zcela nebo z části třetí
osobě.

5.

Cena za poskytnuti výše uvedených licenčních práv je zahrnuta do ceny služeb
uvedených v ČI. iv.

6.

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

7.

Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu
objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva Či povinnosti vyplývajÍcÍ
z této smlouvy na třetí osoby.
VII.
Odpovědnost za škodu

1

Každá ze stran nese odpovědnost za zpŮsobenou Škodu v rámci platných právn'ch
předpisŮ a této smlouvy
Obě strany se zavazuj" vyvíjet max'máln' ús'l'
k předcházeni Škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
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V

Zádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v dŮsledku neúplného, věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadán', které obdržela od druhé strany. Žádná ze
smluvních stran není odpovědná za nesplněni svého závazku v dŮsledku prodlení
druhé smluvní strany nebo v dŮsledku nastalých okolnostI vy|učujÍcÍch odpovědnost
5
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3. Obě smluvní strany odpovÍdajÍ za Škodu, kterou zpŮsobí druhé straně porušením
svých povinností dohodnutých touto smlouvou při provádění předmětu plnění této
smlouvy a za podmínek daných touto smlouvou Či povinnosti, které vyplývají už ze
samotného předmětu plněni smlouvy.
VIII.
Sankční ujednáni

1. Pro případ prodlení poskytovatele s plněním předmětu smlouvy zaplatí poskytovatel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý i započatý den
prodlení. výše uvedená smluvní pokuta se použije obdobně i na případy nedodržení
smluvních povinnosti stanovených v ČI. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o zachováni 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 poskytovateli zákonný úrok z prodlení
z fakturované částky za každý den prodlení dle aktuálně platné legislativy.
4. 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.
5

Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnŮ ode dne
doručeni výzvy k zaplaceni smluvní pokuty povinné smluvní straně.
IX.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Objednatel neprodleně
po zveřejněni 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) porušeni ze strany poskytovatele nebo podstatného
porušeni ze strany poskytovatele;
d) výpovědi poskytovatele, pokud bude objednatel přes písemné upozorněni
poskytovatele déle než 60 dnŮ od písemného upozornění v prodlení
s plněním své platební povinnosti vůČi poskytovateli
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele se považuje zejména
prodlení poskytovatele s předáním předmětu plnění dle ČI. II. odst. 3 této Smlouvy
delší než 30 dnŮ, porušení jakékoliv povinnosti poskytovatele vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy
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a její nesplněni ani v dodatečné lhŮtě (alespoň 5 dnŮ), kterou objednatel
poskytovateli 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 doručení písemného oznámeni
o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedené
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se
považuje za doručené 10. dnem od jejího uložení u provozovatele poŠtovních služeb,
resp. výslovným odHtnutím přijetí odstoupeni druhou stranou.
6. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy, je poskytovatel oprávněn požadovat
pouze uhrazení částky za řádně ukončenou a objednatelem akceptovanou etapu
plnění.
X.
Ostatní ustanoveni
1.

Komunikace mezi smluvnÍmi stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních
osob, kterými jsou:

· za objednatele:
tel.: +
· za poskytovatele: ondřej Jaroš
tel.: +

2.

7, e-mail:

2, e-mail:

K záležitostem, které se týkají smluvního vztahu, jsou oprávněné osoby uvedené
v záhlaví této smlouvy.

3

Změny této smlouvy mus' m't p'semnou formu čIslovaných dodatkŮ. Nutnost
uzavření dodatku neplatí u změny kontaktních osob dle tohoto Článku, kde je
oznámení splněno doručením e-mailu kontaktním osobám druhé smluvní strany,
a v případě zákonné změny DPH.

4.

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.

5.

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené a z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ se řidI 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.
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6.

Poskytovatel je povinen strpět uveřejnění této smlouvy a jejich případných dodatkŮ
dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Poskytovatel
je rovněž povinen strpět zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016,
o zadávání veřejných zakázek.

7.

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

8.

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

9.

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.

10. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vŮle ve 4 vyhotoveních, z nichž
tři obdrŽí objednatel a jedno poskytovatel.
11. Nedílnou součásti této smlouvy je:
dokumentace
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TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
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zadávací dokumentace - Vnitřní integrace úřadu"
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Vymezení předmětu zakázky

Zadavatel (středočeský kraj) požaduje zpracování podrobné technické specifikace pro
podporu a provoz projektu Vnitřní integrace úřadu vC. řešeni problematiky licencovánI
s přechodem na model licencovánI - Enterprise.

Podrobné členění
-

Zpracováni technické zadávací dokumentace na podporu a provoz projektu Vnitřní
integrace úřadu, vC. politiky |icencování s návrhem přechodu z verze Standard na
verzi Enterprise.

-

Revize aktuálních smluv s dodavatelem a příprava smluv nových
o specifikace dňčich částí projektu Vnitřní integrace úřadu (ERP, personalistika,
mzdy, dokumenty Rady a Zastupitelstva, IDM, Portál KÚ, integrační vazby na
aplikace třetích stran),
o specifikace úrovní služeb vC. detailnIho přehledu ŠLA a jejich kategorizace,
o specifikace rozšířené podpory a maintenance vC. release managementu a
aktualizacI ERP vC. jednotlivých modulů,
o zapracování možností rozvoje systému vC. rozvoje integračních vazeb na
aplikace třetích stran,
o zapracování modelů licencovánI - výhody a nevýhody stávajÍcÍho modelu
standard a modelu Enterprise vC. jejich komparace,
o zadavatel požaduje vypracovat 2 tipy smluv, a to smlouvu licenční a dále
smlouvu týkajÍcÍ se podpory a rozvoje systému v následujkIch letech zejména Části technické. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na podporu
a rozvoj systému na 48 měsíců.
Pozn. Základní parametry smlouvy, t7: obecná část bude vycházet ze
zpracovaných worových smluv a ze spolupráce s Odborem krajškého
investora, Odborem Informatiky a extern/"advokátn/"kance/áň:

1. Vstupy
-

podklady k projektu vnitřní integrace úřadu (implementační dokumentace),
aktuální smlouvy o dílo a podpoře vC. samostatných dodatků,
odborné konzultace na úrovni Odboru informatiky, Odboru krajského investora
s podporou AK,

-

Zkušenosti klIčových uživatelů formou interview a workshopu.

2. výstupy
-

seznámení se zadáním zadavatele a jejich technickými požadavky na nové smluvní
požadavky,

-

zpracováni technických podmínek l technických specifíkaci dodávek (plnění),
3
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-

spolupráce na stanoveni hodnotÍcÍho modelu, který zohledňuje technické podmínky
veřejné zakázky,

-

specifikace smluvních podmínek v závislosti na technických podmínkách,
licenční smlouva a smlouva o technické podpoře a rozvoji systému, zejména
technické
Části - návrhy smluv,

-

podrobná specifikace zakázky - zadávací dokumentace, technická zadávací
dokumentace.

Požadavky na zdroje/projektový tým
-

specialista na zpracováni zadávací dokumentace vC. detailní technické dokumentace,
specialista v úrovni zavádění a podpory ERP,
specialista v oblasti integračních vazeb,
specialista na portálové služby a IDM,
architekt řešení, podnikový architekt.

Zadavatel v rámci VZ požaduje dodáni CV s vazbou na projekty, které byly
projektovým týmem Či jednotlivými osobami realizovány.
Uchazeč do projektů zařadí alespoň 2 projekty z oblasti veřejné správy (státní správa
a samospráva), jejichž předmětem byly konzultačnI činnosti v oblasti ISVS, zejména
s vazbou na posouzení |icencovánj, provozu, podpory a rozvoje erp systémů, které jsou
využívány v informačních systémech státní správy nebo samosprávy.

Požadavky na certifikace
-

Prince2 - Practitioner
ITIL Practitioner
TOGAF® 9 Foundation (LI)
ARCHIMATE Foundation
COBIT

Zadavatel požaduje, aby certifikace byly doloženy k jednotlivým cv samostatně tj.
jeden člen projektového týmu = jeden certifikát.

DÍIČÍ požadavek zadavatele

Do této veřejné zakázky se nesmí přihlásit subjekt, který je partnerem společnosti
Gordie spol. s.r.o. (partnerský program), nebo subdodavatelem řešení (implementace,
podpora, provoz, dodávka licencí). Dále společnosti, které dodávají erp systémy Či jejich
subdodavatelé. Zadavatel požaduje od potencionálnIch účastníků veřejné zakázky čestné
prohlášeni, které bude podepsáno statutárním orgánem Či ředitelem společnosti (na základě
plné moci) stvrzujÍcÍ, že uchazeč není partnerem, dodavatelem Či subdodavatelem výše
uvedené společnosti Gordie spol. s r.o.
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Zadavatel upřesňuje, že bude tyto informace detailně ověřovat.
Zadavatel dále požaduje, aby technické výstupy, ti. Části technické zadávací
dokumentace a zejména schéma aplikační a technologické infrastruktury byly zpracovány
prostřednictvím SW, který podporuje jazyk ArchiMate (např. Enterprise Architekt).

Harmonogram realizace (pracovní dny)
Činnost
Předání požadovaných vstupů, seznámeni
dodavatele se vstupy

Zahájeni
(pracovni dny)

Ukončení
(pracovní dny)

T

T+3

Zpracování požadovaných výstupů

t+3

t+20

Revize výstupů a akceptace

T+22

T+25

výchozí ,,t' = datum účinnosti smlouvy.

Nabídková cena

Zadavatel požaduje, aby uchazeč nacenil v rámci zakázky celkově 25 MD.
Předpokládaná cena zakázky je 550 tis. KČ bez DPH.

Struktura ceny

Celková cena bez DPH

Cena

Celková cena s DPH

Cena
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