Smlouva o dílo
Město Mariánské Lázně
Sídlo:
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČ:
00254061
DIČ:
CZ00254061
jednající:
Ing. Petr Třešňák, starosta města Mariánské Lázně
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
720331/0100
Datová schránka
bprbqms
kontaktní osoba:
Ing. Patrick Klen, e‐mail: patrick.klen@marianskelazne.cz
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Z+M Partner, spol. s.r.o.
Sídlo:
Valchařská 3261/17, 702 Ostrava
Korespondenční adresa:
Z + M Partner, spol. s r.o.
IČ:
26843935
DIČ:
CZ26843935
jednající:
David Chromec, ředitel pobočky Praha, na základě plné moci
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
3724952/0800
Číslo účtu:
kontaktní osoba:
Michal Vitha
tel. kontaktní osoby:
+420 725 255 309
e‐mail:
michal.vitha@zmservis.cz
zápis ve veřejném rejstříku: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 40340
na straně druhé jako „Zhotovitel“
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo kdokoli
z nich jednotlivě též „Strana“ nebo „Smluvní strana“)
uzavírají podle, § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“), a § 58 odst. 7 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva“).

Preambule
Tato Smlouva se uzavírá v souvislosti s realizací projektu reg.č. CZ.1.06/2.1.00/22.09493 „Konsolidace HW a SW
úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“ (dále jen „Projekt“). Objednatel je v rámci tohoto projektu
příjemcem finanční podpory z Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), č. výzvy 22 (dále jen
„Výzva“).
Výběr Zhotovitele plnění dle této Smlouvy byl proveden Objednatelem v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Objednatel vybral v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení
zabezpečení a elektronizace agend“ a uveřejněné dne 10.3.2015 (dále jen „Veřejná zakázka“) nabídku
Zhotovitele na realizaci zakázky shledanou jako nejvýhodnější.

0. Definice a Úvodní ustanovení
(A)

Definice.

Není‐li dále výslovně uvedeno jinak, následující termíny jsou definovány v této Smlouvě takto:
„Nabídka“ znamená nabídku Zhotovitele doručenou Objednateli v rámci Zadávacího řízení;
„Dodávky“ znamenají dodávky a služby poskytované Zhotovitelem Objednateli dle této Smlouvy, specifikované
níže v čl. II této Smlouvy;
„Licencované programy třetích stran“ znamenají programy (včetně souvisejících materiálů), které jsou jako
takové uváděny v této Smlouvě a její Příloze č. 5;
„Licencované programy Zhotovitele“ znamenají programy (včetně souvisejících materiálů), které jsou jako
takové uváděny v této Smlouvě a její Příloze č. 5;
„Software“ znamená veškeré systémové a aplikační programové vybavení, potřebné k řádnému, plně funkčnímu,
nepřetržitému a bezporuchovému fungování předmětu plnění, které bude předmětem Dodávek. Software též
zahrnuje Licencované programy Zhotovitele a Licencované programy třetích stran;
„Právní předpisy“ znamená všechny platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a
Evropských společenství, a to zejména předpisy související s poskytováním Dodávek dle této Smlouvy;
„Spor“ znamená jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi;
„Subdodavatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Zhotovitel uzavřel smlouvu, na jejímž
základě bude taková osoba provádět plnění předmětu této smlouvy nebo její části;
„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením
Smlouvy předvídat, která je mimo kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti
jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění
povinností dle Smlouvy kteroukoliv ze Stran. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však
výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního
záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Výslovně se stanoví, že Vyšší mocí není
stávka personálu Zhotovitele ani hospodářské poměry Stran;
„Zadávací řízení“ znamená řízení podle ZVZ na zadání Veřejné zakázky;
„Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci Veřejné zakázky dle ustanovení § 44 a násl. ZVZ ve
znění dodatečných informací k této zadávací dokumentaci;

(B)

Výklad

Slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné;
Ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ nebo slova podobného významu vyžadují, aby
souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně.
„Písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný, případně zhotovený elektronicky a existující
ve formě trvalého záznamu.
Pokud se v textu této Smlouvy vyskytuje spojení „poskytování Dodávek“ a z příslušného ustanovení nevyplývá
jinak, rozumí se Dodávkou i zajištění služeb nezbytných pro zajištění funkčnosti předmětu díla dle požadavků
Zadávací dokumentace.
Výklad veškerých pojmů a ujednání bude prováděn s ohledem na účel a cíle veřejné zakázky, na jejímž základě
byla uzavřena tato smlouva, které přímo či nepřímo vyplývají ze zadávací dokumentace nebo této smlouvy.

(C)

Komunikace mezi stranami

Kdykoliv se v této Smlouvě vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a žádosti jakoukoliv osobou, tato sdělení musejí být doručena na kontaktní adresy uvedené v čl. XIII. a
způsobem uvedeným v čl. XIV. této Smlouvy.
Veškerá komunikace podle Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.
I.

Předmět díla

1.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí
dílo specifikované v článku II. této Smlouvy (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.2.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít
programové produkty vyvinuté Zhotovitelem potřebné k zabezpečení nezbytné podpory plnění
předmětu Smlouvy uvedeného v čl. II. (dále též jen „předmět licence“), pokud byly takové produkty
Zhotovitelem uvedeny v jeho nabídce. Objednatel je povinen dodaný software užívat v souladu s touto
Smlouvou, v souladu s licenčními podmínkami vlastníka autorských práv k SW, a dle platných zákonných
norem. Dodaný software musí umožňovat zpřístupnění programových produktů za účelem integrace
s jinými informačními systémy a to obvyklou formou komunikačního rozhraní například API, webové
služby, atp. včetně potřebné dokumentace komunikačního rozhraní. Zhotovitel jako součást plnění
zajistí aby licenční ani technické podmínky možností integrace s dalšími systémy nevytvořily jakékoliv
další požadavky na Objednatele.

1.3.

Plnění, která jsou předmětem této smlouvy, jsou spolufinancována z Výzvy a z rozpočtu Objednatele.
Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že jsou seznámeny s podmínkami stanovenými
Výzvou a podmínkami pro účast v projektu.
II.

2.1.

Specifikace díla

Předmětem Smlouvy jsou dodávky včetně služeb pro vybudování nové centrální IT infrastruktury
Zadavatele, a to zejména následující komodity:
a)

Virtualizační platforma

b) Bezpečnostní systém
c)

Portál úředníka

d) Personalistika a docházka
e) Digitalizační linka
2.2.

Smluvní strany se dohodly, že dílem je provedení všech plnění dle specifikace v Zadávací dokumentaci,
zejména pak v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace (Technická specifikace) směřujících k vytvoření díla
samotného. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených
v tomto odstavci Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí
vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které
jsou s řádným provedením předmětu díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl
analogického charakteru.
Při plnění díla je Zhotovitel povinen zajistit:
Obecné požadavky:
(a)

nabídka a řešení musí plně vyhovovat podmínkám Výzvy,

(b)

ze strany uchazeče musí být naplněny veškeré podmínky vyplývající ze skutečnosti, že předmět
plnění veřejné zakázky je uznatelným nákladem ze strukturálních fondů EU včetně splnění

podmínek publicity a podmínky umožňující kontrolu ze strany řídícího nebo zprostředkujícího
orgánu IOP (CRR, MMR ČR, MV ČR), Platebního orgánu (MF ČR, příslušného finančního úřadu),
Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní a veřejné správy, a EU
(Evropské komise, Evropského soudního dvora, Evropského účetního dvora apod.), uchazeč je
dále povinen poskytnout zadavateli veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky a
plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány IOP.
Specifikace předmětu díla je obsažena zejména v Příloze č. 3. Zadávací dokumentace (Technická
specifikace).
2.3.

Předmět díla bude proveden v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
(a)

touto Smlouvou

(b)

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, které jsou jako Příloha č. 2 součástí této Smlouvy;

(c)

Nabídkou Zhotovitele;

(d)

písemnými pokyny Objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem Objednatele;

(e)

obecně závaznými právními předpisy, normami, zvyklostmi v příslušné oblasti a veškerými
podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této Smlouvy a případnými pozdějšími
změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu
provádění předmětu díla nebo okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími,
resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že Objednatel je oprávněn upravit způsob
provádění předmětu díla; veškeré požadované změny se však musí týkat následné funkčnosti
předmětu díla v kontextu původních požadavků na funkčnost díla ze strany zadavatele a
závazných právních předpisů.

Zadávací dokumentace je přitom závazná v plném rozsahu, v případě rozporu mezi zněním Zadávací
dokumentace a této Smlouvy má Zadávací dokumentace přednost.
2.4.

Nepředvídaným plněním se rozumí:
a)

plnění svým rozsahem nebo povahou nad rámec plnění dle této Smlouvy, tj. takové plnění
Zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení předmětu díla vyplývajícího z této Smlouvy,
obecně závazných právních předpisů na provedení předmětu díla touto Smlouvou
dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; nebo

b)

plnění vyvolané zásadní změnou dodávky předmětu díla provedené na základě zvláštního
požadavku Objednatele, a to pouze a výlučně po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě
uzavřeného v souladu se ZVZ.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

2.5.

(i)

plnění jinak splňující podmínky této Smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně
Zhotovitel při podpisu této Smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; nebo

(ii)

plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením Zhotovitele s prováděním předmětu díla
nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které Zhotovitel odpovídá; nebo

(iii)

plnění, která jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, dále i plnění, která jsou v souladu s
řešením provedení předmětu díla, a tato pouze zpřesňují.

Zhotovitel není nikdy v prodlení se závazkem či s termínem vyplývajícím z realizace této Smlouvy, je‐li
toto prodlení způsobeno z důvodu na straně Objednatele, vyšší mocí nebo na straně třetí osoby, která
se přímo, popř. nepřímo nepodílí na plnění na straně Zhotovitele. Stejně tak nejde o prodlení
Zhotovitele, je‐li nesplnění termínu či závazku Zhotovitele z této Smlouvy z důvodu realizace víceprací,
které vylučují dokončení díla v původním rozsahu v řádném termínu, z důvodu obdržení zavádějících
nebo nesprávných pokynů či informací od Objednatele, z důvodu prodlení Objednatele, z důvodu
legislativních změn, které si vyžádají změny v provádění díla. Stejně tak nejde o prodlení Zhotovitele, je‐
li nesplnění termínu či závazku Zhotovitele z této Smlouvy z důvodu probíhajících správních či jiných

řízení, z důvodu neudělení potřebného souhlasu/povolení ze strany správního orgánu, úřadu či soudu,
pokud se nejedná o správní úkony, souhlasy/povolení či jiná řízení, která Zhotovitel měl zajistit v rámci
realizace předmětu plnění.
2.6.

Změny předmětu díla, včetně ceny a doby plnění, budou‐li změnou ovlivněny, které splňují požadavky
článku II. odst. 2.4. této Smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této Smlouvě
(uzavřeného v souladu se ZVZ) a pro Zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného
písemného dodatku Smlouvy.

2.7.

Zhotovitel je povinen při svém plnění dodržovat a splňovat požadavky všech platných a účinných
právních předpisů a technických norem, které se vztahují k předmětu této smlouvy, a to zejména:
‐

Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Usnesení vlády č. 624/2001, o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání
počítačových programů,

‐

Usnesení vlády č. 1270/2006, o Koncepci rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy,

‐

Usnesení vlády č. 1453/2006, o průběhu realizace Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury
veřejné správy,

‐

Usnesení vlády č. 1545/2008, k dalšímu postupu při nákupu softwarových licencí pro subjekty
veřejné správy,

‐

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

‐

Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č.108,
vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m.s. , ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,

‐

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů,

‐

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a

‐

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku ve znění pozdějších předpisů.
III.

3.1.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude proveden dle následujícího harmonogramu, a to
v následujících termínech („D“ označuje den podpisu Smlouvy, čísla značí počet kalendářních dnů, není‐
li řečeno jinak):

Aktivita (Etapa)

Začátek

Termín

I. Podpis smlouvy

D

D

II. Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka

D

D+7

III. Předimplementační analýza ‐ zpracování

D+7

D+17

IV. Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení

D+17

D+24

V. Prováděcí dokumentace – zpracování

D+24

D+34

VI. Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení

D+34

D+40

VII. Realizace předmětu plnění

D+40

D+100

VIII. Školení administrátorů

D+40

D+110

IX. Zkušební provoz

D+100

D+110

X. Akceptační testy

D+110

D+120

XI. Zahájení ostrého provozu

D+120

‐

XII. Zabezpečení podpory provozu

D+120

Trvání 60 měsíců
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Etapy I. až XI. jsou dále souhrnně označovány jako implementační část díla a etapa XII. jako provozní část
díla.
Požadované zahájení plnění díla jako celku je bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo.
Závazné ukončení plnění implementační části díla je do 30. 11. 2015.
3.2.

Provedením díla se rozumí úplné dodání a dokončení díla prostého všech vad a současně řádné
protokolární předání díla Objednateli formou dle článku X. této Smlouvy.

3.3.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude proveden v termínech uvedených v odst. 3.1. tohoto
článku a v harmonogramu předloženého Uchazečem v nabídce. Objednatel si i v průběhu plnění díla
vyhrazuje právo kontroly postupu plnění a Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje účinně spolupracovat
a kontrolu Objednateli umožnit.

3.4.

Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení předmětu díla stanovená touto Smlouvou je
konečná a nelze ji prodlužovat vyjma případů popsaných v čl. 2.6 a 3.6 této Smlouvy.

3.5.

Změna etap a termínů realizace předmětu díla je možná pouze na základě schválení Objednatele za
podmínek stanovených v této smlouvě provedeného písemnou formou v listinné podobě.

3.6.

Zdrží‐li se provádění předmětu díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění předmětu díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo
plnění předmětu díla či jeho části takto zdrženo.

3.7.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí řádně provedeného díla dle článku III. odst. 3.1. Smlouvy
není Objednatel povinen od Zhotovitele předmět díla či kteroukoli jeho část převzít.

3.8.

Místem plnění je sídlo Objednatele a jeho územních pracovišť tak, jak jsou vymezena v Zadávací
dokumentaci.

3.9.

Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.
IV.

Cena a způsob plnění, platební podmínky

4.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši 4027372,‐ Kč (slovy:
čtyřimilionydvacetsedmtisíctřistasedmdesátdva korun českých) včetně DPH, (dále jen „cena díla“), tj.
3328407,‐
Kč
(slovy:
cena
předmětu
díla
bez
DPH
třimilionytřistadvacetosmtisícčtyřistasedm korun českých) a DPH 698965,‐ Kč (slovy:
šestsetdevadesátosmdevětsetšedesátpět korun českých). Uvedená cena bez DPH je cenou pevnou a
nejvýše přípustnou po celou dobu trvání Smlouvy. V případě změny legislativy bude účtována DPH podle
platných předpisů. Cena jednoho člověkodne konzultačních služeb k dílu nad rámec veřejné zakázky je
smluvními stranami dohodnuta ve výši 14000,‐ Kč (slovy: čtrnácttisíc korun českých) bez DPH, (dále jen
„cena člověkodne“).

4.2.

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy
vynaloží. Cena díla nebude po dobu do ukončení předmětu díla předmětem zvýšení. Zhotovitel
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny díla.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním
podmínek pro realizaci předmětu díla dle obecně závazných právních předpisů.

4.3.

Objednatel uhradí cenu díla v následujících termínech:
(a)

po realizaci a ukončení implementační části díla 3340576,‐ Kč včetně DPH, tj. bez DPH 2760807,‐
Kč a DPH 579769,‐ Kč

(b)

v rámci realizace provozní části díla pravidelné měsíční splátky:
2783,‐ Kč včetně DPH, tj. bez DPH 2300,‐ Kč a DPH 483,‐ Kč v prvním roce poskytování,
13552,‐ Kč včetně DPH, tj. bez DPH 11200,‐ Kč a DPH 2352,‐ Kč ve druhém roce poskytování,
13552,‐ Kč včetně DPH, tj. bez DPH 11200,‐ Kč a DPH 2352,‐ Kč ve třetím roce poskytování,
13552,‐ Kč včetně DPH, tj. bez DPH 11200,‐ Kč a DPH 2352,‐ Kč ve čtvrtém roce poskytování,
13552,‐ Kč včetně DPH, tj. bez DPH 11200,‐ Kč a DPH 2352,‐ Kč v pátém roce poskytování.

4.4.

Po řádném protokolárním předání a převzetí implementační části díla (viz článek X. odst. 10.1. Smlouvy)
a uplynutí lhůty dle čl. X. odst. 10.6. bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad –
faktura.
Faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli. Smluvní strany
se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbách dle právních
předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle
předchozího odstavce.
Každá faktura vystavená Zhotovitelem dle této Smlouvy musí obsahovat pojmové náležitosti daňového
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále následující údaje:
‐

text „Projekt IOP“, název a registrační číslo Projektu IOP dle Preambule této Smlouvy,

‐

číslo Smlouvy

‐

identifikaci Objednatele podle Smlouvy

‐

identifikaci Zhotovitele podle Smlouvy

‐

označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena, včetně konstantního a
variabilního symbolu

‐

den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění

‐

název a popis poskytnutých Dodávek s odkazem na Smlouvu

‐

účtovanou částku bez DPH

‐

vyčíslenou částku DPH

‐

celkovou částku včetně DPH

‐

jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými Právními předpisy

Přílohou každé faktury dále bude akceptační protokol v souladu s čl. X. této Smlouvy.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené údaje či bude neúplný či nebude mít všechny
přílohy, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené touto Smlouvou.
Lhůta splatnosti běží znovu od dodání nové nebo opravené faktury.
Objednatel provede úhradu příslušné splátky ve splatnosti na bankovní účet Zhotovitele uvedený na
faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato
podmínka nebude splněna, Objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
Zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené
Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele. Smluvní strany si dále
ujednaly, že Objednatel provede úhradu příslušné splátky ve splatnosti na účet Zhotovitele uvedený na
faktuře za předpokladu, že Zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný
správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud Zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako
nespolehlivý plátce, Objednavatel uhradí Zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno
místně příslušnému správce daně Zhotovitele.
Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení
předmětu díla jako celku bez vad a nedodělků.
4.5.

Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli bližší vysvětlení, objasnění nebo
zdůvodnění částek obsažených ve fakturách, a to na základě písemné výzvy adresované Zhotoviteli. Od
okamžiku odeslání písemné výzvy k objasnění do prokázání oprávněnosti požadovaných plateb se lhůta
splatnosti faktury prodlužuje.

4.6.

Objednatel je oprávněn ponížit Zhotovitelem fakturovanou úhradu ceny o jakékoliv případné smluvní
pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele vůči Zhotoviteli. Pouze Objednatel
je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele.

4.7.

Pokud Zhotovitel poruší povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem, je Objednatel oprávněn
pozastavit jakoukoliv platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti
Zhotovitele.

4.8.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí předmětu díla dle Smlouvy,
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění ve formě
písemného dodatku (v listinné podobě) k této Smlouvě uzavřeného v souladu se ZVZ. Pokud Zhotovitel
provede některé z těchto prací bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, má Objednatel
právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení předmětu díla.

4.9.

Úhrada ceny za provedení předmětu díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na možnost
uplatnění práva Objednatele z vad předmětu díla.

V.

Součinnost smluvních stran

5.1.

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle
podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

5.2.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí budou bránit, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany
se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany
splnění jejich smluvních povinností.

5.3.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před jakoukoliv újmou (tj. škodou i nemajetkovou újmou),
ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech
technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace,
pomoc a jinou součinnost.

5.4

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se
zavazuje, že kontrolujícím subjektům vytvoří podmínky k provedení kontroly a poskytne jim
požadovanou součinnost. Povinnost umožnit kontrolu a poskytnout součinnost se vztahuje i na případné
subdodavatele zhotovitele.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností
vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout
jim při provádění kontroly součinnost.

5.5

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku
2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí
být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je k této dokumentaci dále povinen umožnit minimálně
do konce roku 2021 přístup.

5.6

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou
projektů dle pravidel daných Výzvou, zejména dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních
opatření (viz příloha č. 4 Příručky). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy je s
těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel,
je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.
VI.

6.1.

Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy:
(a)

není jako právnická osoba v likvidaci;

(b)

není proti němu vedeno konkursní řízení ani vyrovnací řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a takové řízení nebylo
zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku Zhotovitele a dále není předlužen či
neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům;

(c)

uzavření/m této Smlouvy:


neporuší správní rozhodnutí orgánu státní správy České republiky;



(d)
6.2.

6.3.

6.4.

neporuší ustanovení žádné dohody, Smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí
osobou;
nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku,
dotací nebo jiného závazku Zhotovitele;

neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či
znemožnilo dosažení účelu této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
(a)

podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo

(b)

podání návrhu na vyrovnání na majetek Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo

(c)

vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

(d)

splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek Zhotovitele, tj. zejména že Zhotovitel je
předlužen anebo insolventní; nebo

(e)

rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či
rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn;
nebo

(f)

omezení či ukončení činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této
Smlouvy; nebo

(g)

všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči
Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; nebo

(h)

rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že
(a)

je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na
předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil, a že

(b)

před podpisem této Smlouvy se řádně seznámil a překontroloval předané materiální podklady
a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla
či jeho části si vyjasnil s Objednatelem nebo místním šetřením,

(c)

Smlouva byla Zhotovitelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný závazek Zhotovitele,
vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami v ní uvedenými,

(d)

podpisem ani plněním Smlouvy Zhotovitel neporušuje žádné ustanovení svých zakladatelských
dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Zhotovitel stranou, nebo kterým
je Zhotovitel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí
státního orgánu,

(e)

podle nejlepšího vědomí Zhotovitele proti němu neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní
řízení, které by mohlo negativně ovlivnit platnost, účinnosti nebo vymahatelnost Smlouvy nebo
plnění jakýchkoliv povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, ani nehrozí zahájení žádného
takového řízení.

Zhotovitel se zavazuje:
(a)

při provádění předmětu díla postupovat s odbornou péčí a dodržovat Právní předpisy a
rozhodnutí orgánů veřejné správy,

(b)

udržovat a obnovovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy veškeré nezbytné souhlasy,
povolení, oprávnění či licence potřebné k řádnému poskytování Dodávek v souladu s Právními
předpisy, přičemž Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl nebo
opomene kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy učinit.

6.5.

Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy na kteroukoliv třetí osobu,
s čímž Zhotovitel podpisem Smlouvy vyslovuje svůj souhlas.

6.6.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem písemně
vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím)
státními orgány v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou či obecně
závaznými právními předpisy při provádění předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet Objednatele
uvedený v záhlaví této Smlouvy.

6.7.

Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné oprávnění uzavírat pracovně právní či jiné vztahy jménem
Objednatele nebo jednat jménem Objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba
zaměstnaná nebo jinak využívaná Zhotovitelem při provádění předmětu díla bude placena Zhotovitelem
a bude považována pro účely této Smlouvy za zaměstnance Zhotovitele.

6.8.

Objednatel prohlašuje, že podpisem ani plněním Smlouvy Objednatel neporušuje žádné ustanovení
svých zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Objednatel stranou,
nebo kterým je Objednatel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo
rozhodnutí státního orgánu.
VII.

Předání díla, přechod vlastnictví a nebezpečí škody

7.1.

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla průběžně a předat výstupy z plnění předmětu díla
v termínech definovaných harmonogramem v článku III. odst. 3.1..

7.2.

O předání a převzetí bude sepsán písemný protokol dle čl. X. této Smlouvy podepsaný oprávněnými
osobami obou smluvních stran. V rámci předání díla nebo jednotlivé etapy, je Zhotovitel povinen
předvést, že dílo je způsobilé sloužit svému účelu.

7.3.

Písemný protokol dle čl. X. této Smlouvy bude sepsán pro převzetí implementační části díla.

7.4.

Veškerá dokumentace bude Zhotovitelem Objednateli předávána v originálech, a to jak ve formě
listinných dokumentů, tak v elektronické editovatelné podobě.

7.5.

Objednatel nabývá právo užívat předmět plnění k předmětu plnění okamžikem jejich předání
Zhotovitelem, resp. převzetí na základě písemného protokolu podepsaného Objednatelem i
Zhotovitelem. Nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem předání poslední jednotlivé etapy
v rámci implementační fáze díla, a to na základě písemného protokolu podepsaného Objednatelem i
Zhotovitelem.

7.6.

Po datu předání odpovídá Zhotovitel za ztrátu nebo škodu pouze v případě, že je tato ztráta nebo škoda
způsobena zaviněním Zhotovitele nebo když má Zhotovitel předměty Dodávek v držení z důvodu
poskytování záručního servisu.
VIII.

8.1.

Podmínky provádění předmětu díla

Zhotovitel se zavazuje:
(a)

zajistit provádění předmětu díla tak, aby provádění předmětu díla v co nejmenší míře
omezovalo činnost Objednatele;

(b)

zajistit provádění předmětu díla tak, aby provádění předmětu díla bylo prováděno pod
odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování postupů nabídnutých
Zhotovitelem v nabídce nebo postupů dohodnutých s Objednatelem v průběhu plnění; totéž
platí pro práce subdodavatelů;

(c)

neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a
okolnosti, které při poskytování dodávek zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv
na poskytování dodávek;

8.2.

(d)

vyvstane‐li v průběhu provádění předmětu díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení,
neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele;

(e)

písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových
materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem nebo Objednatelem
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení předmět díla či rozporu
s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy
či obecně závaznými právními předpisy či jinými normami, a to bezodkladně poté, co tuto
skutečnost zjistí či mohl zjistit. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění Zhotovitele,
písemně trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány
Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu;

(f)

vždy předkládat návrhy veškerých písemných podkladů a dokumentů souvisejících
s poskytováním dodávek, nestanovuje‐li Zadávací dokumentace či dohoda stran jinak.

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo
souvisejících s jeho činností při realizaci předmětu díla a dokončení předmětu díla, které jsou v jeho
kompetenci a za které plně odpovídá.
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou
všemi osobami zúčastněnými na provádění předmětu díla na straně Zhotovitele po celou dobu
provádění předmětu díla, tzn. do převzetí předmětu díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak
za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou svou činností Objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením předmětu díla ani jakékoli jeho části jinou osobu bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je povinen:
(a)

zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku vůči Objednateli
v plném rozsahu dle této smlouvy,

(b)

v případě, že prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů za pomoci Subdodavatelů, zajistit,
aby příslušné plnění prováděli Subdodavatelé uvedeni v Nabídce,

(c)

zajistit, aby všichni subdodavatelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, certifikace, licence
a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro
poskytování příslušných částí dodávek dle jejich smluv se Zhotovitelem,

(d)

předložit Objednateli doklady o odborné způsobilosti subdodavatele před zahájením prací
každým subdodavatelem.

(e)

jednat se subdodavateli v souladu se zásadami poctivého obchodního styku tzn. zejména
uhradit subdodavatelům sjednanou cenu za řádné a včasné poskytnutí příslušných částí
dodávek.

8.3.

V případě zjištění závad či nedostatků musí být o těchto zjištěných skutečnostech sepsán zápis a
stanoveny termíny jejich odstranění.

8.4.

Objednatel je oprávněn:
(a)

sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění předmětu díla dozor
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy a
právních předpisů;

(b)

pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle této Smlouvy a nesplní ji ani v dodatečné
lhůtě stanovené touto Smlouvou, jinak v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,
jež však nebude delší než třicet dnů, je Objednatel, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva
a nároky Objednatele dle této Smlouvy, oprávněn, nikoliv však povinen, podle svého uvážení

splnit povinnost Zhotovitele nebo pověřit splněním této povinnosti jiné osoby na náklady
Zhotovitele,
(c)

po Zhotoviteli požadovat, aby pro splnění veřejné zakázky nevyužíval člena týmu Zhotovitele,
který prokazatelně:
‐ plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, nebo
‐ neplní nebo porušuje některá ustanovení této Smlouvy nebo právních předpisů,
přičemž takový člen týmu Zhotovitele musí být po výzvě Objednatele bez zbytečného
odkladu nahrazen jiným členem s odpovídající kvalifikací.
IX.

Záruka za jakost

9.1.

Zhotovitel se zavazuje, že předaný předmět díla bude prostý jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy a Zadávací dokumentace a bude
proveden v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla,
a to ve struktuře a délce dle požadavků Zadávacích podmínek, zejména Přílohy č. 3 Zadávací
dokumentace (Technická specifikace) a v délce 12 měsíců v případech v Zadávacích podmínkách
neuvedených.

9.2.

Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis na Objednatelem reklamované
vady předmětu díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku IX. odst. 9.1. této Smlouvy.

9.3.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 9.1. této Smlouvy vady předmětu
díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu díla, určen
nárok Objednatele z vady předmětu díla, případně požadavek na způsob odstranění vad, a to včetně
termínu pro odstranění vad Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku
vadného plnění.

9.4.

Zhotovitel se v případech výše nepředpokládaných zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do čtyřiceti osmi hodin, bude‐li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady
předmětu díla či jeho části, zahájit odstraňování vady předmětu díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává‐
li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší
lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány
písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
Reklamační řízení musí být ukončeno do čtyřiceti osmi hodin po jeho zahájení. Bude‐li v reklamačním
řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady předmětu díla či jeho části provedeno
bezúplatně. Nebude‐li v reklamačním řízení vada objektivně a průkazně uznána jako reklamační vada,
bude odstranění vady předmětu díla či jeho části provedeno úplatně.

9.5.

Práva a povinnosti z dodavatelem poskytnuté záruky vznikají okamžikem provedení a předání Zhotoviteli
té části díla, ke které se poskytnuté záruky vztahují, a nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních
stran od Smlouvy.
X.

10.1.

Protokol o předání a převzetí předmětu díla

Zhotovitel se zavazuje předmět díla řádně provést a jeho implementační část protokolárně předat
Objednateli. O předání implementační části předmětu díla Zhotovitelem Objednateli bude sepsán
písemný protokol. Dílo a jeho jednotlivé části se považují za řádně předané, pokud je plněno řádně, včas
a bez vad a tato skutečnost je vyznačena v předávacím protokolu.
Osobou oprávněnou k podpisu předávacího protokolu za Objednatele je Ing. Patrick Klen, referent ‐
Informatik .
Osobou oprávněnou k podpisu předávacího protokolu za Zhotovitele je Michal Vitha.

10.2.

Nejpozději na poslední den provedení předmětu díla, resp. jeho části, Zhotovitel svolá do místa předání
a převzetí díla předávací řízení. Na předávací řízení přizve Zhotovitel Objednatele, a to písemným
oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem včetně návrhu
předávacího protokolu a případně další příslušné dokumentace. Objednatel do dvou pracovních dnů
buď potvrdí navržený termín, nebo požádá o stanovení nového termínu; posunutím předávacího řízení
na žádost Objednatele se Zhotovitel nemůže dostat do prodlení s plněním předmětu této Smlouvy.
V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na předávacím řízení, může dojít
k předávacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy
k zahájení předávacího řízení.

10.3.

K předání předmětu díla, resp. jeho části Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení,
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou příslušné výstupy i příslušná
dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku předmětu díla, resp. jeho části,
soupis zjištěných vad předmětu díla stanovených Zhotovitelem či Objednatelem, vyjádření Zhotovitele
k vadám předmětu díla vytčeným Objednatelem, lhůty pro odstranění vad předmětu díla, zhodnocení
jakosti předmětu díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad či jeho části, záznam
o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení předmětu
díla, stanovisko Objednatele, zda předmět díla přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.4.

V případě, že je Objednatelem přebírán dokončený předmět díla, skutečnost, že předmět díla je
dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně
Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. V případě, že nedojde
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení,
nepovažuje se předmět díla za řádně předaný.

10.5.

V případě, že se při přejímání předmětu díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáván
předmět díla, který nese vady nebo není schopen sloužit svému účelu, není Objednatel povinen
předávaný předmět díla převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění
vad předmětu díla či jeho části, pro které Objednatel odmítl od Zhotovitele předmět díla převzít, se
opakuje předávací řízení analogicky dle tohoto článku Smlouvy. V takovém případě bude k původnímu
předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí předmětu díla. Dodatek
obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku Smlouvy.

10.6.

Objednatel má právo ve lhůtě 10 dnů od předání díla či části díla vznést výhrady nebo připomínky
k předávanému dílu či části díla; v takovém případě se Strany zavazují zahájit společné jednání za účelem
odstranění veškerých vzájemných rozporů a nalezení shody nad předávaným dílem či částí díla, a to
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od výzvy kterékoliv Strany. V takovém případě se dílo či část díla
nepovažují za převzaté se všemi důsledky z toho vyplývajícími a předávací řízení se v takovém případě
zopakuje analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

10.7.

Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu, termínech nebo
parametrech díla stanovených touto Smlouvou, zadávací dokumentací a obecně závaznými předpisy
bránící využití díla k jeho účelu.

10.8.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady předmětu díla, i když se za ně necítí
odpovědný. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. Smlouvy
Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,‐ Kč (slovy: tři tisíce
korun), a to za každý den prodlení.

11.2.

V případě, kdy nastane situace uvedená v čl. 12.4 e) je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 100.000,‐ Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. Oprávnění
požadovat smluvní pokutu není podmíněno přistoupením Objednatele k výpovědi či odstoupení od
Smlouvy.

11.3.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s úhradou odměny dle ustanovení čl. IV této
Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve 0,05 % (slovy: pět setin procenta)
z nezaplacené částky za každý den prodlení.

11.4.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Případným odstoupení od Smlouvy nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.
XII.

Ukončení smlouvy

12.1.

Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu mohou ukončit pouze za podmínek dále upravených v této
Smlouvě a nebo v případech, které stanoví zákon.

12.2

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení
druhé straně smluvního vztahu. Odstoupením od smlouvy se tato Smlouva od okamžiku doručení
projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně ruší.

12.3

Výpovědí či odstoupením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé před účinností ukončení
Smlouvy.

12.4.

Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele – Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy
v těchto případech:
(a)

Zhotovitel poruší povinnost z této Smlouvy zvlášť závažným způsobem a to zejména pro
neplnění harmonogramu nebo parametrů servisních služeb podle Přílohy č. 3 Zadávací
dokumentace (Technická specifikace) v rámci provádění provozní části díla,

(b)

jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění předmětu díla dle článku III. odst. 3.1. této
Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů,

(c)

Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku VIII. Smlouvy;

(d)

Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. odst. 6.2. Smlouvy nebo se ukáže
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku VI. odst. 6.1.
této Smlouvy,

(e)

Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. XVII odst. 17.6. této Smlouvy,

(f)

Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat dodávky dle této Smlouvy.

12.5.

V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení
předmět díla) vynaložených na dokončení předmětu díla třetí osobou a na úhradu škod vzniklých
prodlením se splněním předmětu díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím
nezaniká.

12.6.

Odstoupením od Smlouvy nebudou dotčena plnění Zhotovitele podle této Smlouvy převzatá
Objednatelem před účinností Odstoupení ani povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli část odměny

připadající na taková plnění. Objednatel si ponechá taková plnění Zhotovitele a Zhotovitel si ponechá
část odměny připadající na tato plnění
12.7.

Výpověď Smlouvy ze strany Objednatele – jestliže Zhotovitel poruší některou povinnost podle Smlouvy,
může Objednatel oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě
stanovené jednoznačně Objednatelem s tím, že taková lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů.
Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou alespoň tři (3) měsíce, jež počíná běžet
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli, pokud:
(a)

Zhotovitel poruší povinnost z této Smlouvy jiným než zvlášť závažným způsobem a neprovede
nápravu takového porušení povinností ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem,

(b)

opakovaně dojde k tomu, že Zhotovitel neodstraní výpadek poskytování dodávek bez
zbytečného prodlení,

12.8.

Rozhodnutí Objednatele vypovědět tuto Smlouvu není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele
vyplývajícím ze Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu.

12.9.

Výpověď Smlouvy ze strany Zhotovitele – Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní
lhůtou šesti (6) měsíců, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
výpověď doručena Objednateli, pokud je Objednatel v prodlení s platbou Zhotoviteli podle čl. IV této
Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů od data splatnosti.
XIII.

13.1.

13.2.

Adresy pro doručování

Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné
korespondence:
(a)

adresa pro doručování Objednateli je: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01
Mariánské Lázně,
datová schránka: bprbqms

(b)

adresa pro doručování Zhotoviteli je: Z + M servis, spol. s.r.o., Centrum krejcárek, Pod
Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemné
informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Do doby nové adresy
doručování se doručuje na stávající adresy.
XIV.

Doručování

14.1.

Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo
doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.

14.2.

Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo
řádně doručené:
(a) při doručování osobně:
‐

dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

‐

dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních
zásilek; nebo

‐

dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních
zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

‐

dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doručování dle článku XIII. odst. 13.1., resp. 13.2. této Smlouvy.

(b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
‐ se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí
pracovní den po odeslání, byla‐li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý
pracovní den po odeslání, a to doručování na adresy pro doručování dle článku XIII. odst.
13.1., resp. 13.2. této Smlouvy.
14.3.

Smluvní strany se dohodly, že řádné doručení Objednateli je možné pouze v úředních hodinách
Objednatele.
XV.

Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články
společných ustanovení.
15.1.

Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna,
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany
(věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

15.2.

V případě sporů souvisejících se Smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde‐li
k takovému řešení a není‐li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud
Objednatele.

15.3.

Smluvní strany se zavazují:
(a)

vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na
plnění dle této Smlouvy,

(b)

vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Smlouvy.

15.4.

Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane
neplatným či nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

15.5.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými, a
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí
být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany si tak sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se
nepoužije. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro
tento účel považována výměna e‐mailových či jiných elektronických zpráv s výjimkou zpráv doručených
do datové schránky. Každý dodatek ke smlouvě musí obsahovat objektivní zdůvodnění nutnosti dodatek
uzavřít a přesný odkaz na ustanovení právního předpisu, který umožňuje uzavření takového dodatku.

15.6.

Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří součást
Smlouvy.

15.7.

Žádná Strana neuděluje druhé Straně právo užívat její ochranné známky či jiná označení (včetně
ochranných známek či označení v rámci Podniku) pro účely propagace nebo publikování bez předchozího
písemného souhlasu druhé Strany.

15.8.

Smlouva nezakládá žádné zastoupení, společný podnik nebo partnerství mezi Objednatelem a
Zhotovitelem. Obě Strany mohou svobodně uzavírat obdobné Smlouvy s jinými stranami za účelem
vývoje, nákupu či poskytování konkurenčních produktů a služeb.

15.9.

Žádný z vedoucích projektu či zaměstnanců nebo konzultantů kterékoliv z obou Stran není oprávněn
poskytovat záruky třetím stranám, které nejsou součástí Smlouvy a obě strany prohlašují, že se
nespoléhaly na žádná taková ústní či písemná prohlášení při poskytování záruk, s výjimkou oprávněných
statutárních zástupců obou Stran.

15.10.

Obě Strany svým podpisem potvrzují, že tuto Smlouvu četly, rozumí jí a souhlasí s tím, že budou jejími
podmínkami vázány. Dále souhlasí, že tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi

Stranami a je nadřazena všem předchozím návrhům ústním či písemným a veškeré další komunikaci
mezi oběma Stranami vztahující se k předmětu Smlouvy.
15.11.

Žádná ze Stran neuveřejní bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany žádné prohlášení týkající
se této Smlouvy či Projektu. Toto ujednání se netýká propagace projektu v rámci splnění požadavků
povinné publicity IOP a poskytování informací žadatelům podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

15.12.

Pokud není uvedeno jinak, není ani jedna ze Stran oprávněna jednat jménem druhé Strany či zastupovat
druhou Stranu jakýmkoliv způsobem při smluvních jednáních.
XVI.

Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví

16.1.

Veškerá data zpracovávaná při poskytování Dodávek dle této Smlouvy jsou ve vlastnictví Objednatele;
tedy Objednatel je dle dohody stran pořizovatelem příslušných databází ve smyslu § 89 Autorského
zákona.

16.2.

Dojde‐li při plnění této Smlouvy k vytvoření nového díla, které může být předmětem práv k duševnímu
vlastnictví, náležejí osobnostní práva výlučně Zhotoviteli. Objednatel vykonává v souladu s ustanovením
§ 58 odst. 7 autorského zákona a podle § 58 odst. 1 autorského zákona majetková práva k dílu.

16.3.

Zhotoviteli a/nebo původci Softwaru (pokud je odlišný od Zhotovitele – tedy u Licencovaných programů
třetích stran ) náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Softwaru.

16.3.

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou nedochází k vytvoření nového díla ve smyslu § 58 odst.7
Autorského zákona, pak uzavřením této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli nevypověditelnou,
převoditelnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci k vytváření kopií, užívání, sdílení a zásahům
do Licencovaných programů Zhotovitele. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází k vytvoření
nového díla, pak uzavřením této Smlouvy Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli nevypověditelnou,
převoditelnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci k vytváření kopií, užívání, sdílení a zásahům
do Licencovaného díla Zhotovitele. Cena za veškeré licence je plně kryta v ceně Dodávek, tyto licence
zůstanou v platnosti během celé doby trvání ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů.

16.4.

Licence se poskytuje v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v nabídce uchazeče a musí
zadavateli umožňovat zabezpečení podpory provozu díla minimálně v rozsahu požadovaném Zadávací
dokumentací veřejné zakázky, zejména v její Příloze č. 3 Zadávací dokumentace (Technická specifikace),
a to v případě potřeby i třetí stranou.
Objednatel nabývá práva užívat předmět licence okamžikem předání té části díla, jejíž součástí příslušné
programové produkty jsou.

16.5.

Pokud Zhotovitel v průběhu plnění předmětu Smlouvy nahradí programové produkty podle odst. 1.2
novějšími, zavazuje se poskytnout odběrateli oprávnění k výkonu práva užít tyto nové programové
produkty za stejných nebo výhodnějších podmínek ve vztahu k původnímu oprávnění.

16.6.

Licenční podmínky k Licencovaným programům třetích stran, pokud se liší od podmínek dle odstavce
16.4. výše, jsou uvedeny v Příloze č. 5 k této Smlouvě.

16.7.

V případě, že třetí strana uplatní nárok z důvodu porušení patentu nebo autorského práva produktem,
jenž Zhotovitel dodal Objednateli, bude Zhotovitel hájit Objednatele před takovým nárokem na své
náklady. Zhotovitel uhradí veškeré náklady, škody nebo poplatky uložené soudem nebo vynaložené
Objednatelem na základě uzavřeného smíru nebo dohody o narovnání
XVII.

17.1.

Ochrana informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy:

(a)

si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou
považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“),

(b)

mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím
přístup k důvěrným informacím druhé strany.

17.2.

Strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této
Smlouvy nebo v souvislosti s plněním Smlouvy získala od druhé Strany, s výjimkou zpřístupnění informací
v rámci plněných zákonných povinností, popř. povinností vyplývajících ze správního či trestního řízení.

17.3.

Za třetí osoby se nepovažují:
(a)

zaměstnanci Stran a osoby v obdobném postavení,

(b)

orgány Stran a jejich členové a

(c)

subdodavatelé Zhotovitele,

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy. Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za
tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu
a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Stranám ve Smlouvě.
17.4.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana
vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní
důvěrné informace. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným
způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům
a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit tuto Smlouvu. Obě
strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této
Smlouvy.

17.5

Smluvní strany se výslovně dohodly, že za důvěrné informace nejsou považovány informace poskytnuté
v rámci veřejné zakázky tzn, zadávací dokumentace, nabídka Zhotovitele, smluvní dokumentace jakož i
informace a dokumentace předané Zhotovitelem v rámci realizace předmětu plnění.

17.6.

Strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné
informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Strany se v této souvislosti
zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených
povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit
dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy.

17.7

Budou‐li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění
Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit splnění všech ohlašovacích
povinností, které citovaný zákon vyžaduje po zpracovateli osobních údajů, a v případě, že v rámci plnění
povinností dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen údaje od subjektů údajů též získat, pak je povinen
obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.

17.8.

Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě nebo ve formě textových souborů na
počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového
materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

17.9.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
(a)

se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,

(b)

měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně
informací,

(c)

jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

Příloha č. 1:

Části Zadávací dokumentace:
a) Zadávací dokumentace bez příloh
b) Příloha 3 Zadávací dokumentace

Příloha 3.a Zadávací dokumentace veřejné zakázky Projektový záměr „Konsolidace HW a
SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vymezení předmětu plnění
1. Předmět plnění
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb (dále také jen „řešení“
nebo "projekt") – pro vybudování nové centrální IT infrastruktury Zadavatele v rámci veřejné
zakázky „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“ (dále také
jen „VZ“), podrobná specifikace dodávek a služeb je uvedena v dalších kapitolách tohoto
dokumentu. Součástí plnění je dále podpora provozu na dobu 60 měsíců po předání řešení do
ostrého provozu. Řešení musí být navrženo tak, aby náklady na provoz systému byly co
nejmenší.
(2) Projekt koncepčně navazuje na principy budování Technologických center definovaných
v rámci Výzvy IOP č. 06 a zpracovanou „Studii proveditelnosti technologického centra ORP
Mariánské Lázně v rámci projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“. Město projekt
v rámci Výzvy IOP č. 06 nerealizovalo, ale v rozvoji ICT respektuje navržená doporučení – byla
implementována serverová virtualizace a adresářová služba Active Directory jako základ
Technologického centra (TC). Tento projekt základ TC dále rozvíjí, zvyšuje jeho výkon i
bezpečnost a nasazením aplikačních řešení (portál úředníka, správa identit, personialistika atd.)
zvyšuje jeho využití a užitečnost pro uživatele – úředníky.
(3) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce,
včetně služeb (komodity).
Označení

Název

Počet

K1

Virtualizační platforma

1

K2

Bezpečnostní systém

1

K3

Portál úředníka

1

K4

Personalistika a docházka

1

K5

Digitalizační linka

1

2. Popis současného stavu
2.1. Popis organizace a její členění
(1) Organizace Město Mariánské Lázně (dále Město) sídlí v Městském úřadě Mariánské
Lázně (dále MÚ), kde pracuje většina zaměstnanců a je zde umístěná významná část IT
technologií. Město je zřizovatelem organizací v oblasti kultury, dopravy, školství a sociální.

2.2. Popis lokalit
(1) Z pohledu IT je pro Město nejvýznamnější lokalitou MÚ budova Město Mariánské Lázně,
Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně. V této lokalitě jsou umístěny ICT technologie a v této
lokalitě bude realizován projekt.

2.3. Popis stávajícího HW prostředí
(1) ICT infrastruktura je technicky i provozně navrženo, vybudováno a provozováno pro
poskytování ICT služeb Města.
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(2) Současná ICT infrastruktura Města je tvořena mixem starších průběžně
implementovaných technologií a novějších technologií rozšiřující nebo nahrazujících původní
technologie z důvodů neopravitelných závad nebo nedostatečného výkonu, implementovaných
převážně v letech 2010 až 2013, kdy došlo k nasazení moderních virtualizačních technologií.
Mezi původní technologie patří část síťové infrastruktury (1x 3COM 2948 a 1x 3COM 2928),
část serverů (1x HP DL 380 Generace 5, 2x HP DL 360 Generace 6), non-IT technologie
(rozvaděče, UPS, klimatizace, a části softwarového vybavení. Z novějších technologií je jsou
nejvýznamnější servery (2x HP Proliant DL 360 Generace 8).
(3) Serverová infrastruktura je částečně virtualizována technologií VMware vSphere. Jsou
využívány základní funkce bez vysoké dostupnosti a je implementován centrální management.
Zálohování je prováděno kopírováním image na diskový prostor.
(4) Sdílené diskové úložiště není implementováno, data jsou ukládána na lokálních discích
serverů.
(5) Hlavní síťová infrastruktura je tvořena 1x 3COM 2948 a 1x 3COM 2928, bez volných
portů pro nové technologie
(6)

Zálohu napájení technologií zajišťují UPS bez rezervy výkonu pro další technologie.

(7) Zabezpečení přístupu k Internetu využívá SW Linux Firewall, pouze základní
funkcionalita bez nadstavbových funkcí typu antivir, IPS apod.
(8) Převládající systémovou platformou je Linux a Microsoft Windows. Je využívána
adresářová služba Active Directory.
(9) Koncové stanice (počítače) jsou různého stáří (cca. 8-1 let), provozovaným operačním
systémem je převážně Windows XP a Windows 7.
(10) K autentizaci části uživatelů jsou využívány autentizační tokeny a čtečky karet.
(11) Používaným anti X bezpečnostním systémem pro stanice i servery je AVG.
(12) Tiskové prostředí je tvořeno lokálními a síťovími tiskárnami cca 20 ks HP a Xerox a
multifunkčními síťovými tiskárnami – 4ks Xerox.
(13) Správci systémů jsou vyškoleni na běžnou správu provozního prostředí a používaných
síťových technologií.
(14) Město průběžně standardizuje a optimalizuje své procesy a činnosti s cílem
maximalizovat efektivitu a bezpečnost jejich provádění.

2.4. Popis stávajícího SW prostředí
(1) Systémové služby TC jsou provozovány na platformě Linux a Microsoft, jde zejména o
následující systémy:
•

Microsoft Windows Server 2012 Standard

•

Microsoft MS SQL 2012 Standard

•

Groupwarový server IceWarp

•

Samba verze 3

(2) Primární adresářovou službou je Active Directory provozovaná na redundantních
replikovaných řadičích, které zajištují také služby DNS a DHCP.
(3) Standardním kancelářským balíkem využívaným pro potřeby Města je Microsoft Office
v různých verzích (XP – 2013). Standardně jsou využívány aplikace Word, Excel, Powerpoint,
Outlook a OneNote.
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(4) K ukládání sdílených souborů jsou využívány síťové sdílené složky Samba, popř.
Windows Server.
(5) Virtualizační platformou je VMware vSphere Essentials verze 5 na 2 serverech. Jsou
implementovány a využívány pouze základní funkce a centrální management vCenter.
Virtualizační platforma je kryta maintenance. Virtualizační platforma je zálohována produktem
Acronis Backup for VMware, zadavatel vlastní licence pro využití v této zakázce.
(6) Město využívá pro svou činnost tyto agendové a ekonomické systémy: elektronická
spisová služba Athena (Pilscom), ekonomický systém Ginis (Gordic), stavební úřad Vita.

2.5. Popis dokumentace
(1) K provozování a řízení rozvoje ICT je využívána a udržována základní Provozní
dokumentace.
(2) Provozní dokumentace popisuje základní nastavení technologií, hardwarových a
softwarových systémů
(3)

Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací

(4) Uchazeč je povinen zajistit nezbytné doplnění Provozní dokumentace reflektující
provedené změny.

2.6. Popis způsobu řešení incidentů
(1)

Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů nevyužívá vlastní systém Helpdesk.

(2) Zadavatel zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit
interní pracovníci Zadavatele.
(3) Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní specialisté, jsou zadávány do helpdeskových
systémů dodavatele systému, který vykazuje incident nebo na který směřuje požadavek
uživatele. Hlášení incidentů a požadavků je prováděno telefonicky, emailem nebo přímo
zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému dodavatele.

2.7. Popis servisních oken
(1) TC nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav
virtuálních serverů provádějí specialisté Města dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci
omezení uživatelů.

3. Povinné parametry technického řešení
3.1. Obecné požadavky
(1) V technickém popisu mohou být uvedeny značky, či přímo názvy řešení a to v případě, že
Město považuje za odůvodněné, že řešení rozšiřuje stávající funkcionalitu, doplňuje funkčně
stávající řešení, či požaduje řešení minimálně s vlastnostmi řešení uvedeného a konkrétní popis
by byl nad rámec tohoto dokumentu.
(2) Zadavatel při výstavbě, správě a provozu ICT technologií striktně dodržuje hledisko
technologické neutrálnosti tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje
implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci
této veřejné zakázky.
(3) Pokud uchazeč vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup
k řešení zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své
nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.
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(4) Za předpokladu, že uchazečem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např.
servery, komunikační prvky, atd.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne uchazeč do
své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro
uvedení do provozu.
(5) Pro každý softwarový produkt, který uchazeč nabídne v rámci svého řešení, budou v
nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a
provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury na které bude řešení provozováno.
(6) Uchazeč ve své nabídce detailně popíše vazby na stávající systémy Zadavatele, které jsou
nezbytné pro správné fungování řešení nabízeného Uchazečem.
(7) Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních
nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že
uchazeč vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající
prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající
prostředky - není přípustné implementovat např. další serverovou virtualizační platformu,
adresářovou službu apod.
(8)

Nabízená řešení nesmí negativně ovlivnit stávající parametry TC.

(9)

Dodavatel prokáže, že všechny výrobky, které dodá Zadavateli:
(a)

jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného
prodejního kanálu výrobce,

(b)

mají plnou záruku od výrobce,

(c)

mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného
programu výrobce,

(d)

obsahuji licenci na používání příslušného softwaru,

(e)

jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná Zadavateli,

(f)

jsou určeny pro provoz v České republice.

(g)

Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř.
uchazečem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si
vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných
sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí
dodávky, až po ověření původu výrobku.

3.2. K1 – Virtualizační platforma
(1) Nabízené řešení komodity bude obsahovat komplexní řešení virtualizační platformy –
rozšíření serverové virtualizace a virtualizace aplikací a celých uživatelských desktopů (dále
VDI) včetně souvisejícího rozšíření kapacity TC.
(2) Součástí dodávky budou všechny nezbytné VDI licence pro 5 uživatelů - jedná se o
zaměstnance úřadu - uživatele softwarových systémů a agendových informačních systémů i pro
potřeby přístupu mimo interní síť.
(3) Technické řešení uvažuje s maximálním využitím stávajících prostředků - serverů,
úložišť, síťových prvků, záložních napájecích systémů, klimatizací apod. I při maximálním
využití nedisponují stávající prostředky dostatkem výpočetních kapacit pro nasazení virtualizace
aplikací.
(4) Virtualizační platforma bude částečně provozována na existující platformě (2 novější
servery), technické řešení ale musí zajistit rozšíření o nový server pro virtualizaci, který bude
umístěn do stávajících prostor a rozšíření funkcí serverové virtualizace, zejména o vysokou
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dostupnost. Server musí být v konfiguraci vhodné pro dostupné prostory a s dostatečným
výkonem pro provoz pořizovaných technologií. Technické řešení uvažuje s univerzálním 2procesorovým serverem v prostorově úsporné velikosti 1U
(5) Server bude zařazen do clusteru ke stávajícím serverům a umožní tak plně využít
možností virtualizační platformy tzn. maximální vytěžování existujících HW prostředků.
(6) Jako součást virtualizační platformy a pro řízení provozu na síti musí být dodány páteřní
aktivní prvky - 10Gigabit Ethernet přepínače, které podporují statické směrování vrstvy 3,
diverzifikované služby a IPv6 přesměrování.
(7) Přepínače budou vybaveny technologií, která umožňuje vytvářet "inteligentní stoh" pro
správu několika přepínačů jako jednoho logického zařízení, které zvyšuje odolnosti sítě, výkon a
dostupnost, a zároveň snižuje provozní složitost.
(8) Datové úložiště - musí být realizováno ve formě vysoce dostupného clusteru, který
umožňuje snadnou správu pro virtualizované prostředí a zajistí bezvýpadkový provoz serverů a
provozovaných aplikací i v případě závady jednoho uzlu clusteru.
(9) Centralizovaná konzole musí umožnit konfigurovat, spravovat a sledovat úložiště,
aktualizovat softwaru, swapování uzlů v rámci clusteru pro údržbu nebo upgrade na technologie
nové generace bez výpadku.
(10) Pro zajištění vysoké dostupnosti virtualizační platformy bude sloužit záložní zdroj
napájení UPS - ten zajistí stálou dodávku elektrické energie a v případě úplného výpadku
elektrického napájení zajistí bezpečné odstavení celého systému.
(11) Záložní zdroj napájení UPS bude vybaven funkcí ovládání zátěžových segmentů - ta
umožňuje prodloužit dobu zálohování klíčových zařízení tím, že provede na dálku regulérní,
postupné odstavení méně kritických prvků a procesů. Celé zařízení bude připojeno přímo do
sítě LAN a bude umožňovat pohodlně monitorovat a spravovat UPS pomocí standardního
webového prohlížeče, a zároveň poskytovat možnost vypnutí pro více počítačových systémů po
síti.
(12) Kromě běžných aplikací (MS Office, prohlížeč PDF apod.) umožní řešení virtualizovat
aplikce (resp. klienty aplikací): elektronická spisová služba Athena (Pilscom), ekonomický
systém Ginis (Gordic), stavební úřad Vita
(13) Pro ukládání záloh bude pořízeno síťové diskové úložiště NAS, které bude vybaveno
dostatečnou diskovou kapacitu a výkonem pro ukládání záloh celé virtualizační platformy s
alespoň týdenní historií. Pro ochranu uložených dat bude NAS disponovat systém RAID.

3.3. K2 - Bezpečnostní systém
(1) Nabízené řešení Komodity K2 - Bezpečnostní systém zajistí doplnění TC o potřebné
bezpečnostní systémy tak, aby vyhovělo základním požadavkům nového Zákona o kybernetické
bezpečnosti.
(2) Bude zajištěna dostatečná ochrana směrem dovnitř úřadu a stejně tak bude možné zamezit
nežádoucí aktivitě směrem ven z úřadu. LAN a bude dostatečně monitorovaná.
(3) Komoditu K3 bude tvořit kombinace vysoce dostupného firewallu, SW analyzátoru
událostí a systému pro identifikaci a autentizaci uživatelů - IDM.
(4) Bezpečnostní opatření celého technického řešení musí být na úrovni virtualizační
platformy ještě doplněno o anti X software - lze použít stávající software žadatele.
(5) Kromě ochrany dat včetně osobních údajů je jedním z důvodů realizace bezpečnostního
systému také příprava na tzv. Kybernetický zákon, který bude požadovat, aby do 1. 1. 2016
organizace splňovala požadavky zákona, včetně zavedení bezpečnostních opatření (standardy –
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ISO 2700x), zejména ISO 27001 = Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), hlášení
kybernetických bezpečnostních incidentů a provádění protiopatření (organizační a technická).
Technické řešení a jeho architektura musí Zadavateli umožnit implementovat technická opatření
pro dosažení shody s požadavky ISO/IEC 27001 a dosažení certifikace Systému managementu
bezpečnosti informací dle této normy.
(6) Vysoce dostupný firewall cluster bude tvořený dvěma hardwarovými firewally
zapojenými do systému, který vykazuje vysokou dostupnost - v případě výpadku/ poruchy
jednoho firewallu přebere druhý firewall automaticky všechny síťové úlohy. Zařízení samotné
pak zkombinuje funkce firewallu, antiviru a antispamu, IDS, řízení provozu a filtrování
webového obsahu.
(7) Integrovaný antivirus musí odhalovat a odstraňovat viry, červy a spyware v reálném čase.
Bude prohlížet přílohy příchozích a odchozích emailů (SMTP, POP3, IMAP) a veškerý provoz
přes FTP a HTTP včetně webových emailů, to vše bez snížení výkonu. Antivirové gateway
zastavují viry a červy dříve, než mohou vniknout dovnitř sítě.
(8) Firewall bude zastavovat útoky, které obcházejí běžné host-based antivirové systémy,
přičemž musí reagovat v reálném čase na rychle se šířící útoky.
(9) Zařízení poskytne podporu VPN standardů IPSec, PPTP a L2TP a umožní bezpečnou
komunikaci mezi sítí a klienty a ověří uživatele, zašifruje data a spravuje relace.
(10) Integrovaný antispam bude udržovat seznamy zakázaných (black list) a povolených
(white list) domén, IP adres a emailových adres, které mohou být spravovány a aktualizovány
podle jednotlivých uživatelů nebo pro celý úřad. Součástí technologie bude mj. Bayesian
algoritmus, který může být personalizován pro každého uživatele a přizpůsoben automaticky
změnám ve spamu. Bayesianská analýza srovnává slova nebo fráze v emailu s ohledem na
četnost stejného slova nebo frází v předchozích emailech příjemců (jak legitimních, tak spamů).
Obsahová filtrace koordinuje činnost s URL filtrací - jde o techniku otisků vyhledávající
specifické URL obsažené ve zprávách a porovnává je s URL dříve identifikovanými jako
původci spamu.
(11) Zařízení umožní díky profilování provozu kontrolovat síťový provoz za účelem
optimalizace nebo garance výkonu, nízké čekací doby a šířky pásma pro danou službu.
(12) Zařízení umožní třídění paketů, systém řazení ve frontě, prosazování pravidel, regulaci
přetížení, kvalitu služby (QoS) a dostupnost. Jelikož šířka pásma je limitovaný zdroj, profilování
provozu pomáhá seřadit síťové služby podle důležitosti a prioritizovat je. Racionálně spravované
profilování provozu zlepšuje dobu odezvy, dostupnost služby a využití celého pásma bez
výpadků způsobených intenzivním multimediálním či peer-to-peer provozem.
(13) Firewall dále bude testovat veškerý webový obsah na výskyt známých nežádoucích URL,
blokuje nevhodný obsah a nebezpečné Java aplety, cookies, Active X skripty před jejich
vstupem do sítě. Filtrace budou také uživatelsky přizpůsobitelné, aby umožnily podnikové síti
přidat další URL pro zabránění přístupu k dalším nežádoucím stránkám.
(14) SW analyzátor událostí - bude specializovaná aplikace, zaměřená na shromažďování,
analýzu, agregaci a korelaci bezpečnostních událostí, která v reálném čase prezentuje informace
ze síťové infrastruktury - firewallů.
(15) Analyzátor událostí bude provádět sběr strojových dat z firewallů a pro ty následně
provede korelaci do komplexních událostí.
(16) Analyzátor událostí bude shromažďovat a katalogizovat logy a data událostí, a to v
reálném čase - automaticky sesbírá, setřídí a shromáždí veškeré data v protokolech a na základě
těchto informací poskytne real-time zpravodajství.
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(17) IDM systém poskytne komplexní správu identit uživatelů. Technické řešení bude
kompatibilní s OS Windows XP SP3 a vyšší ve verzi x32 i x64, umožní přístup prostřednictvím
běžného webového prohlížeče - podpora minimálně IE8 a vyšší, FireFox a Chrome.
(18) IDM bude kopírovat organizační strukturu úřadu a umožní automatizaci úkonů spojených
se správou identit. Dále bude provedena integrace do stávajícího systému Gordic, nativně bude
IDM napojeno na základní registry tzn. RPP i do JIP. IDM tak vytvoří jeden autorizovaný zdroj
ohledně uživatelů a jejich práv přístupů k jednotlivým systémům a umožní zavedení SSO (single
sig-on – jednotné přihlášení do aplikací).
(19) Veškeré požadavky, které provedou uživatelé IdM budou provedeny transakčně. Budou
historizovány a logovány, tak, aby bylo možné zpětně prokázat kdo, kdy a co změnil v IdM
identitách a organizační struktuře, ale i v administraci.

3.4. K3 - Portál úředníka
(1) Řešení je navrženo jako webový portál (intranet) pro interní využití na úřadě s důrazem na
jednoduchost, rychlost nasazení a s možností dále toto řešení rozvíjet a dotvářet. Jako základ
jsou použity aplikace (samostatné agendy typu sdílené dokumentové úložiště a pracovní
prostory apod.), řešící elektronizaci dílčích oblastí a procesů v organizaci uspořádané do
logického integrovaného celku řešení .
(2) Portál úředníka vytvoří podmínky pro zavedení automatizovaného zpracování
podpůrných, vnitřních, i vnějších služeb veřejné správy a umožní centralizovat data a
dokumenty úřadu. Rozsah řešení je:
•

Sdílené dokumenty, základní DMS

•

Workflow a jednoduché formuláře

(3) Sdílené úložiště dokumentů bude určeno pro ukládání dokumentů, šablon dokumentů,
obrázků a loga úřadu určených pro potřeby uživatelů úřadu. Vložené dokumenty bude možné
členit do kategorií (např. nařízení, šablony, směrnice apod.), které lze snadno vyhledat, třídit,
seskupovat (dle kategorie, autora a ostatních atributů a metadat), ale i prohledávat v obsahu
těchto dokumentů.
(4) Workflow bude implementováno jako nástroj, který pomáhá vybrané procesy jednoduše
elektronizovat a automatizovat - tj. rychle popsat, sledovat a řídit . Workflow umožnní procesy
nastavovat i měnit snadno a intuitivně pomocí grafického skládání jednotlivých aktivit a
událostí.
(5) Portál úředníka umožní rychlé fultextové vyhledávání na portále a v uložených
dokumentech.

3.5. K4 - Personalistika a docházka
(1) Personalistika bude založena na pokročilém personálním a mzdovém informačním
systému fungujícím v souladu s českou legislativou.
(2) Základní část systému představuje personální administrativa, která je nezbytná pro
všechny ostatní oblasti. Obsahuje základní personální evidence o zaměstnancích: od osobních
údajů, přes úplnou evidenci všech aspektů pracovního poměru, až po začlenění v rámci struktury
úřadu. Poskytuje také funkcionalitu, která v souladu s legislativou i zažitými zvyklostmi
organizace zajistí účelné a automatizované zpracování administrativy.
(3) Za oblast lidských zdrojů poskytne potřebné přehledy a podklady controllingu.
Personalistika bude pracovat v reálném čase, je nezávislá na stavu zpracování mezd. Umožní
online, nebo dokonce v předstihu, reagovat na události či změny a včas připravit podklady pro
mzdy.
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(4) Výpočet mezd a platů, odměňování poskytne potřebnou funkcionalitu pro komplexní
zpracování mezd a všechny potřebné výstupy pro příslušné organizace: ČSSZ, zdravotní
pojišťovny, penzijní připojištění, finanční úřad, banky, statistiky.
(5) Pro automatické zpracování všech relevantních operací – kontroly výpočtů, zadaných
hodnot, úplnosti dat apod. – budou zabudovány potřebné mechanismy.
(6)

Personalistika musí umožnit integraci s externími systémy – docházka, stravovací apod.

(7) Umožní individuální zpracování i hromadné operace. Po každé provedené operaci bude
uživateli okamžitě k dispozici výsledek. Požadavkem je automatické zaúčtování mezd
prováděné podle nastavených předkontací a příprava účetního dokladu pro libovolný účetní
systém.
(8) Z hlediska útvarů bude možné organizaci popsat v členění podle různých souvislostí –
organizační schéma, organizační střediska, nákladová střediska, nákladové jednotky, pracoviště.
(9) Bude možné kategorizovat zaměstnance podle interních potřeb v návaznosti na oficiální
statistiky (např. CZ ISCO), definovat pracovní pozice na úrovní funkcí nebo ještě podrobněji až
na jednotlivá pracovní místa.
(10) Evidenční a vyhodnocovací činnosti budou automatizovány na základě propojení dat
navzájem a propojení se základní personální evidencí. Jde například o zadávání požadavků na
výběrová řízení, převzetí úspěšného uchazeče do evidence zaměstnanců, kontroly platnosti
cyklických prověrek, vyhodnocení neshod mezi požadavky pracovní pozice a jejich splněním ze
strany zaměstnance obsazeného na danou pozici, kontroly čerpání ochranných pracovních
pomůcek, přenos výsledků hodnotících procesů do odměňování, zařazení pracovníků do
organizačního schématu přes zařazení na střediska nebo přímo přes pracovní místa.
(11) Kontrolní výstupy a sestavy (standardní i podle vlastní definice) budou integrovaným
nástrojem přípravy podkladů pro controlling, strategické i operativní rozhodování. Mimo jiné
obsahují analýzu pracovních míst, plánování personálních nákladů, plánování vzdělávání a
rozvoje, kontroly splnění požadavků BOZP, sociální programy, sledování a vyhodnocování
pracovních charakteristik zaměstnanců apod.
(12) Docházka, resp. docházkový systém bude založený na klientech a především na webovém
prohlížeči.
(13) Je požadováno plně funkční řešení bez terminálů (snímačů průchodů). Preferovaným
uživatelským prostředím bude webový portál, který musí umožnit uživatelům provádět veškeré
potřebné operace.
(14) Docházkový systém umožní správu organizací, středisek a osob. Organizace umožní
rozdělení do odborů, oddělení apod., do kterých budou zařazeni pracovníci. Každý zaměstnanec
má přidělenou osobní kartu, s možností vložení fotografie, v níž jsou všechny potřebné
informace přes osobní údaje včetně osobního čísla, středisko, model pracovní doby, číslo
identifikačního čipu, aktuální stav přítomnosti a další informace. Seznam zaměstnanců bude
obsahovat i kartu pracovníka, který již ukončil pracovní poměr, ale systém umožňuje ho mít i
nadále v evidenci.
(15) Administrace systému nabídne pro rychlou personální agendu provádět i hromadné úkony
typu hromadná změna středisek nebo hromadnou změnu modelu pracovní doby.
(16) Každý uživatel, kdo bude pracovat se docházkovým systémem, musí být v systému
zaveden jako uživatel systému - bude provedena integrace se systémem personalistiky.
Každému zadanému uživateli bude přidělena odpovídající úroveň práv s oddělením práv
administrátorů (přístup ke konfiguraci systému, nikoli k údajům zaměstananců) a uživatelů
(podle role mohou nahlížet či editovat údaje zaměstnaců a pracovat s nimi).
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(17) V docházkovém systému musí být možnost nastavit přesný datum a čas, kdy dochází ke
změně zimního času a naopak. To je důležité pro správný výpočet odpracovaných hodin na
noční směně, která je změnou času přímo zasažena.

3.6. K5 - Digitalizační linka
(1) Digitalizační bude
dokumentového skeneru.

využívat

kombinaci

skenovacího

software

a

výkonného

(2) Skenovací software bude obslužně jednoduchá a snadno použitelná skenovací aplikace
pro produkční dávkové zpracování dokumentů a rozhraním v českém jazyce a poskytující
uživatelské rozhraní standardu MS Office
(3) Součástí skenovacího software bude nativní nástroj k vytvoření propojení s navazujícími
systémy (v budoucnu především elektronické spisová služba). Nástroj umožní přímé propojení s
Microsoft Sharepoint ve verzi dostupné zdarma s nabízenými licencemi Windows Server
(4) Skenovací software bude umožňovat snadný náhled, úpravy (narovnání, vyčištění), přesun
a zvětšení obrazu, vizuální indikaci přední a zadní strany, vytěžování a zadávání metadat
(indexů) a bude umožňovat rychlou práci s vysokou mírou automatizace.
(5) Skenovací software musí disponovat funkcí rozpoznání textu (OCR) a vytváření
prohledávatelných PDF.
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3.7. Popis povinných parametrů dodávaného řešení
(1)

V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální povinné parametry dodávaného řešení.

(2)

Uchazeč musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena.

Komodita K1 - Virtualizační platforma

Část

Virtualizační
server
1 kus

Parametr

Popis povinného parametru

Provedení

Do racku, rozměr max. 1RU, včetně montážního materiálu do racku

Procesor

Minimálně 2x procesor šesti-jádrový (dohromady tedy až 12 jader). Výkon serveru dle http://www.spec.org/ CINT2006 Rates
Result min. 520 bodů, CFP2006 Rates Result min. 475 bodů.

Paměť

Minimálně 128 GB RAM, provozovaná minimálně na 1800 MHz

Paměť
rozšiřitelnost

Minimálně na 384 GB při zachování stávajících modulů

Úložiště flash

Konektor pro interní flash úložiště pro hypervizor na základní desce serveru, osazeno flash úložištěm Enterprise třídy min. 8 GB

HDD

Min. 4 volné pozice pro budoucí rozšíření

RAID

Řadič RAID 0,1, 10

Napájení

2x napájecí zdroj, redundance

LAN porty

LAN 2x 10Gb SFP+ a 4x 1Gb RJ-45 s podporou iSCSI a virtualizace - VMware NetQueue, Microsoft VMQ

USB porty

Min. 1x USB 3.0 port na čelním panelu, možnost bootování

Vzdálená správa

Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez
nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média

Diagnostika

Diagnostický grafický prvek na čelním panelu pro snadnou názornou identifikaci závady a vadné komponenty

Kompatibilita

Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux)
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Komodita K1 - Virtualizační platforma

Diskové
úložiště
2 kusy

UPS
1 kus

Vysoká
dostupnost

Podpora a licence pro clusterový provoz

Management

Včetně potřebných management licencí

Záruka

Záruka 36 měsíců, oprava následující pracovní den v místě instalace

Provedení

Do racku, rozměr max. 1RU, včetně montážního materiálu do racku

Technologie

iSCSI 10 Gb

Virtualizace

Plně virtualizované úložiště - více úložišť se chová jako jedno logické z pohledu správy i připojených zařízení, umožňuje vysokou
dostupnost (failover bez přerušení provozu serverů)

Kapacita

Min. 8 TB RAW

Výkon

Výkon odpovídající min. 8x HDD MDL SAS 7200 ot./min

Vyrovnávací
paměť

Zálohovaná, min. 2GB / řadič

Ochrana dat

RAID min. 5,6, 10 pro interní disky

Ochrana dat

RAIN (Redundant Array of Independent Nodes) – síťový RAID mezi úložišti 5,6,10

Konektivita

Primární min. 2x 10Gb (redundance, loadbalancing), záložní. min. 2x 1 Gb a vyhrazený port pro vzdálenou správu

Správa dat

Podpora snapshotů, thin provisioningu

Kompatibilita

Podpora výrobce pro obvyklé virtualizační technologie – min. Hyper-V, VMware

Optimalizace

Firmware provozovaný přímo na hardware pole, bez virtualizačního hypervizoru

Management

Možnost bezodstávkové aktualizace firmware

Management

Centrální správa logického virtualizovaného úložiště pomocí grafického nástroje i CLI (příkazový řádek, skripty)

Záruka

Min. 36 měsíců, oprava následující pracovní den v místě instalace

Provedení

Univerzální provedení tower/ racku, max. 2U, včetně montážního materiálu do racku i stojanu pro variantu tower

Elektrické
provedení

Jmenovité napětí 240 V, jednofázová na vstupu i výstupu

Strana 11 z 38

Příloha 3.a Zadávací dokumentace veřejné zakázky Projektový záměr „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K1 - Virtualizační platforma
Výkon (VA/W)

3300 VA / 3000 W

Technologie

Online s dvojitou konverzí

Účinnost

Min. 95%

Stabilizace

Výstupní napětí – odchylka max. ±5 % od jmenovité hodnoty

Kapacita

Doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži

Vstup

Zásuvka IEC C20 (16 A)

Výstupy

Min. 8 zásuvek IEC C13 a 1 zásuvka IEC C19 , s měřením spotřeby.

Napájecí
segmenty

Min. 2 nezávisle ovládané napájecí segmenty pro postupný náběh napájených technologií (diskové pole, servery)

Diagnostika

Vestavěný úplný systémový autotest, možnost automatického plánovaného provádění

Servis

Baterie musí být vyměnitelné za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení.

Rozšíření

Podpora externích bateriových modulů pro zvýšení kapacity - min. 45 min. při plné zátěži

Komunikační
porty

RS-232, USB, LAN RJ-45 pro management a automatické řízení zálohovaných zařízení

Komunikace LAN

podpora http/s, SNMP s podporou standardní UPS MIB, SMTP

Stavové
informace

Zobrazovač pro základní informace o stavu UPS

Řízení

Schopnost dálkového ovládání a restartování chráněných zařízení přes síť, korektní shutdown operačních systémů

SW kompatibilita

UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW
bude součástí dodávky

Alerty

Real-time e-mailová upozornění na události

Záruka

Záruka výrobce min. min. 2 roky včetně baterií v místě instalace.

Provedení
Páteřní síťový
Základní
prvek
specifikace
2 kusy
Porty

Do racku, rozměr max. 1RU, včetně montážního materiálu do racku
Spravovatelný L2/L3 síťový přepínač
Min. 24x 1Gb RJ-45 + 2x 1Gb SFP (nesdílené s RJ-45) + 4x 1Gb SFP+ porty
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Komodita K1 - Virtualizační platforma

Síťové
úložiště NAS
1 ks

VLAN

Podpora min. 4000 aktivních VLAN , včetně L3 směrovaných rozhraní

QoS

IPv4 a IPv6 QoS

Bezpečnost

Plná podpora 802.1X

Rychlé přenosy

Podpora Jumbo paketů, min. 9kB

IPv6

Plná podpora IPv4 a IPv6 (včetně routování)

Stohování

Inteligentní stohování – společný management přes 1 IP adresu, agregace portů napříč stohu

Stohování

Samostatné porty pro stohování (nezabírají LAN porty), rozšiřitelnost stohu min. na 12 přepínačů

Napájení

Interní redundantní napájecí zdroje

Kabeláž

- 6x DAC SFP+ kabel min. 3 m
- 2x stohovací kabel min. 0,2m
-12x Cat5e patch kabel min. 3 m

Management

Web management, SNMP, SSH, Radius, port mirroring, duální firmware

Záruka

Záruka min. 5let

Provedení

Do racku, rozměr max. 1RU, včetně montážního materiálu do racku

HDD

Min. 4 pozice pro HDD

Rozšiřitelnost

Na min. na 8 pozic pro HDD.

Rozšiřitelnost

Podpora připojení externích disků přes USB 3.0 (min. 2 porty)

Hot-swap

Disky vyměnitelné za chodu.

Kapacita

Osazeno min. 4x 3TB HDD SATAIII/7200 rpm/64MB cache.

Konektivita

Min. 2 x 1GBit Ethernet porty s podporou agregace linek a redundance.

Výkon

Rychlost zápisu min. 130 MB/sec při RAID5 a CIFS

Kompatibilita

Plná podpora VMware, Microsoft Hyper-V a Windows ADS a ACL.

Komunikace LAN

Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s

UPS

Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení

Cache

RAM cache min. 1GB
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Komodita K1 - Virtualizační platforma

SW licence
rozšíření
serverové
virtualizace

SW licence
virtualizace
aplikací

Ochrana dat

Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Záruka

Záruka výrobce min. 3 roky

Virtualizace

SW pro virtualizaci nabízenách serverů, podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, harware-assist) virtualizace

Úložiště

Možnost instalace hypervizoru na SD kartu nebo USB flash

Vysoká
dostupnost

Automatický start virtuálního stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru nebo restart virtuálního stroje
např. při pádu OS

Zálohování

Rozhraní pro zálohovací SW třetí strany pro zálohování pouze datových bloků virtuálních disků změněných od poslední zálohy pro
snížení zátěže a zrychlení zálohování

Management

Kompletní správa prostřednictvím webové konzole

Řízení zdrojů

Virtualizace a agregace fyzických serverů a připojených síťových prvků a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů

Kompatibilita

Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojích

Bezpečnost

Možnost detailního nastavení oprávnění administrátorů k jednotlivým virtuálním serverům pro bezpečný přístup externích správců

Správa

Bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující plynulou správu a údržbu IT

USB podpora

Mapování fyzických USB portů do virtuálních strojů (např. licenčních klíčů)

Záruka

Záruka a podpora výrobce min. 12 měsíců, včetně nároku na nové verze SW

Operační
systémy

3 ks licencí Windows Server Standard v aktuální verzi s možností využití starších verzí (downgrade). Licence musí umožnit instalaci
min. 6-ti virtuálních serverů.

Klienti OS

Klientské licence pro nabízené operační systémy pro 5 uživatelů

Klienti RDS

Klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat virtualizované aplikace publikované z těchto systémů 5
uživatelům
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K1 - Virtualizační platforma
Efektivita
ukládání dat

Integrované technologie komprese a deduplikace.

Nároky na správu „Bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů či aplikací

SW licence
zálohovací
software

Ochrana dat

Provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Microsoft SQL server, Exchange, Active Directory,
souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace

Migrace

Podpora migrací virtuálních strojů (P2V, V2V) s podporu hlavních virtualizačních platforem (VMware, Hyper-V)

Kompatibilita

Podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech

Uložiště záloh

Nativní možnost ukládání záloh na diskový prostor, FTP, NAS

Obnova

Granulární obnova dat hlavních aplikací (soubor, Active Directory, MS SQL) pomocí průvodců Granulární obnovou je myšlena
obnova jednotlivé datové položky aplikace (např. uživatele AD, databáze SQL apod.)

Obnova

Možnost celkové obnovy fyzického serveru včetně hypervizoru

Správa

Vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí průvodců

Správa

Automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh

Bezpečnost

Šifrování záloh

Správa

Běžné úlohy obnovy (obnovení souboru, databáze SQL, objekty Active Directory) provádět pomocí průvodců.

Záruka

Záruka 12 měsíců včetně nároku na nové verze software
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K2 - Bezpečnostní systém

Část

Parametr

Popis povinného parametru

Specifikace

Požadujeme dodávku vysoce dostupného clusteru dvou HW firewallů typu NGFW (New Generation FireWall) – podpora práce s
logickými objekty (aplikace, uživatelé, URL adresy, lokality apod.). Každý firewall musí splňovat následující minimální požadavky

Provedení

Umístitelné do racku
Počet síťových rozhraní LAN 1 Gb - min 20x, z toho min. 2x SFP

HW parametry

Interní úložiště typu flash pro ukládání logů apod. - min. 50 GB
Počet rozhraní USB pro připojení ext. modemu - min. 1x
Propustnost firewallu min. 3 Gb/s nezávisle na velikosti packetu
Propustnost firewallu - min. 4 Mpps (pps - paketů za sekundu)

Vysoce
dostupný
Výkon
cluster 2
kusů
HW firewallů

Počet FW politik min. 10 000
Počet současných otevřených spojení - min 3 M
Propustnost VPN - min. 1 Gbps
Propustnost IPS - min 1,5 Gbps
Propustnost antiviru - min. 1 Gbps
Režim vysoké dostupnosti - Active Active, Active Passive, VRRP
Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router
Podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování

Funkce

Podpora VPN: IPSec, SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manual key, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke,
dial up konfiugrace, internet browsing konfigurace, podpora vice tunelů – redundantní VPN
Podpora IPv6
Podpora virtualizace (min. 10 virtuálních kontextů - firewallů)
Podpora dynamických routovací protokolů - OSPF, PPTP, L2TP, GRE
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K2 - Bezpečnostní systém
Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů

Firewall

Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru Active
Directory
Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora healt check funkcí,
podpora SSL offload
Podpora centrální NATovací tabulky
Možnost výběru mezi file based režimem (buffer) nebo flow based (inspekce on-the-fly)
Antivirus pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP
pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd)
Email filter – antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty

Filtrační funkce

Intrusion Protection System – detekce útoků založena na signaturové části a na anomálním filtru, možnost vytvářet vlastní
signatury.
Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu,
možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne
Application Control – detekce, monitoring, povolení či zakázání vice než 2000 síťových aplikací na základě signatury dané aplikace,
nikoliv dle portu
Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…)
DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS, syn proxy
LDAP, Active Directory, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu,

Ověřování
uživatelů

Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátoru jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvoufaktorovou
autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů
Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.
RIP, BGP, OSPF, IS-IS
Policy routing

Dynamické
routování

Traffic Shaping, QoS s podporou DSCP markování a ToS
Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu
WAN optimalizace (optimalizace vybraných protokolů, byte chaching), Web Cache, Explicitní Proxy, Reverzní proxy, WCCP

Rozhraní

Webové rozhraní pro správu i využití funkcí
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K2 - Bezpečnostní systém

SW
analyzátor
událostí

Systém
správy
identit (IdM)

Reporty

Integrované logování a reporting, možnost vytváření vlastních reportů

Certifikace

Doložení certifikace nabízeného řešení uznávanou autoritou. Např. ICSA Labs apod.

Záruka

Záruka výrobce min. 1 rok v režimu 8x5 na HW, OS, firmware a kompletní bezpečnostní SW. SW musí obsahovat IPS, AV, Web
Filtering a Antispam aktualizace.

Základní funkce

Možnost ochrany a analýzy toku dat před vstupem do LAN a systémů TC

Zdroje událostí

Sběr událostí z firewallů, síťových prvků a dalších systémů (syslog apod.)

Obsluha

Grafické intuitivní rozhraní

Kompatibilita

Plná kompatibilita se stávajícími firewally

Korelace

Korelace síťových událostí

Kapacita

Uchovávání logů min. 3 měsíce, možnost archivace logů na externí úložiště

Analýza

Možnost sledování logů a událostí on-line i historických, forenzní analýzy

Obsluha

Intuitivní „dril-down“ – proklikávání sumárních událostí a údajů k detailům

Reporty

Kumulativní reporty s grafy, předdefinované modifikovatelné a vlastní šablony

Sběr dat

Sběr a ukládání dat o síťových aktivitách, systémových událostech, UTM (Unified threat management) událostech

Upozornění

Alertovací systém s předdefinovanými a vlastními pravidly, alertování e-mail, SMNP, syslog

Rozšiřitelnost

Rozhraní API pro integrace s dalšími systém na bázi webových služeb (XML, JSON)

Rozhraní

Webové rozhraní pro správu i využití funkcí

Výkon

Výkon a kapacita systému minimálně 3 milióny událostí za den, okamžitá 150 EPS (events per second)

Záruka

Nárok na technickou podporu výrobce a nové verze systému min. 12 měsíců

Funkčnost

IdM umožní udržovat a spravovat kompletní životní cyklus identity zaměstnance a externích uživatelů.

Referenční
identity

Identity ve vnitřní databázi budou sloužit jako referenční identity pro ostatní vnitřní i vnější informační systémy.

Role uživatelů

Možnost využití vazeb na aktivity uživatelů podle definice rolí v organizačním diagramu.

Role uživatelů

IdM umožní správu uživatelských rolí (zařazení uživatele do odpovídající role v daném IS)

Role uživatelů

IdM umožní definování vlastních atributů k identitám a jejich publikaci externím aplikacím přes datové rozhraní

Úložiště identit

IdM umožní udržovat identity a organizační strukturu ve své vnitřní databázi.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K2 - Bezpečnostní systém
Úložiště identit

IdM bude umožňovat databázovou historizaci.

Výměna dat

IdM umožní obousměrnou výměnu dat, tzn. jak z IdM do IS (např. uživatele a jejich atributy), tak z IS do IdM (načtení uživatelů a
jejich atributů).

Jednotné
přihlášení

IdM bude podporovat systém jednotného přihlášení SSO (single-sign-on)

Správa hesel

IdM umožní autonomní správu hesel uživatelů formou webového rozhraní.

Oprávnění

IdM umožní definování jednotlivých úrovní administrátorských oprávnění k identitám a stromové struktuře. Zejména role na
úrovni jednotlivých organizačních jednotek jako přiřazovatel vybraných aplikačních rolí (pro organizační jednotku) činnostních rolí
a správce identit.

Automatizace

IdM umožní konfigurovat dynamicky pravidla pro začleňování uživatelů do skupin na základě atributů identity. Stejným
mechanismem pravidel bude možné automaticky vytvářet další účty uživatele.

Bezpečnost

IdM bude umožňovat šifrované nebo jinak kryptograficky zabezpečené uložení citlivých údajů.

Skupiny

IdM bude podporovat pravidla pro automatické začlenování identit do skupin podle atributů.

Rozhraní

IdM umožní zobrazení identit ve stromové (organizační) struktuře.

Rozhraní

IdM umožní definovat a spravovat organizační strukturu obsahující interní a externí identity jako samostatné větve struktury.

Integrace

IdM umožní registraci aplikací a jejich rolí. Dále pak import rolí přes webové služby do IdM.

Active Directory

IdM umožní správu členství v AD skupinách.

Atributy

IdM umožní definování vlastních atributů (metadat) k identitám a jejich publikaci externím aplikacím přes datové rozhraní.

Základní registry

Podpora správy rolí a oprávnění nezbytných pro komunikaci s RPP (matice agend, činností, funkčních míst a osob)

Základní registry

IdM bude zajišťovat platformu pro ověřování centrálního přístupu k základním registrům. Pro jednotlivé agendové informační
systémy bude vytvořena lokální matice oprávnění pro komunikaci se základními registry.

Základní registry

IdM bude napojen JIP (Jednotný identitní prostor)

Integrace

IdM umožní nastavit integraci s nabízením personálním systémem tak, že jednotlivé úlohy pro IdM (požadavky na změny identit)
budou podléhat schválení administrátorem IdM. Administrátor IdM bude na vznik nové úlohy upozorněn mailem.

Reporting

reporty identit synchronizovaných s RPP (podpora ISZR)

Rozhraní

přístup prostřednictvím běžného webového prohlížeče, podpora minimálně IE8 a vyšší, FireFox a Chrome

Rozhraní

Webový portál IdM pro uživatele
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K2 - Bezpečnostní systém
Rozhraní

Webový IdM portál umožní min. správu identit uživatelů (interních i externích) a jejich, založení nebo zneaktivnění/smazání
identit.

Atributy

Přes IdM portál je možné k účtům přikládat fotografie.

Správa certifikátů V IdM bude možné evidovat certifikáty uživatelů a informace o certifikátech.
Logování

Transakční provádění uživatelských požadavků z Portálu IdM. Detailní logování požadavků pro zpětné prokázaní prokázání času,
činnosti a uživatele. Logování min. změn identit, organizační struktury, administrace (nastavení).

Bezpečnost

Možnost definování jednotlivých úrovní administrátorských oprávnění k identitám a stromové struktuře

Bezpečnost

Omezení / zabránění hromadným změnám (např. z důvodu chybných dat na vstupu - z personálního systému), aby nedošlo k
hromadným nežádoucím změnám (např. smazání objektů v Active Directory).

Synchronizace

Synchronizaci systémů bude možné spouštět ručně i automaticky. Možnost spouštění v simulačním režimu.

Integrace

Požadována synchronizace s Active Directory, nabízeným personálním systémem a JIP (jednotný identitní prostor)

Integrace

Požadována Integrace Gordic včetně dodávky potřebných licencí rozhraní GINIS

Alerty

Upozorňování administrátorů na konfliktní stavy.

Logování

Zapisovat alertů do aplikačního logu na serveru (event log) i do interního logu IdM.

Upozornění

Emailové upozornění administrátorů na změny identit, organizační struktury, agend, skupin atd.

Upozornění

Mechanismus správy upozornění včetně náhledu na odeslané notifikace v portálu IdM.

Upozornění

IdM podporuje notifikační šablony a notifikace pro upozornění na vypršení hesla v Active Directory a vypršení platnosti certifikátů.
Notifikaci je možné nastavit s předstihem před vlastním vypršením.

Monitoring

IdM umožní sledovat jednotlivé stavy v průběhu synchronizace.

Reporty

IdM bude umožnovat generovat auditní reporty v XML – zobrazení daného uživatele a jeho rolí v IS napojených na IdM,
agendových rolí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku.

Licence

Licence pro neomezený počet uživatelů jedné organizace

Záruka

min. 12 měsíců
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K3 - Portál úředníka

Část

Parametr

Funkčnost
Funkčnost
Funkčnost

Obecné
požadavky

Funkčnost
Funkčnost
Funkčnost
Funkčnost
Funkčnost
Integrace
Standardizace
Ochrana dat
Ergonomie
Efektivita
Popisné údaje
Kompatibilita
Kompatibilita
Hledání
Otevřenost
Jazykový podpora
Kompatibilita
Funkčnost
Funkčnost

Agenda DMS
Funkčnost
Funkčnost

Popis povinného parametru

Možnost definovat a nastavit vlastními silami schvalovací proces či pracovní postup (workflow) dle potřeb úřadu v grafickém
prostředí bez nutnosti programování.
Možnost elektronického podepisování dokumentů (+ časová razítka)
Workflow a dalších prostředků pro úpravy portálového obsahu. Dodaná aplikace umožní vybrané procesy jednoduše a rychle
popsat, sledovat a řídit, a to bez nutnosti programování
Verzování vložených údajů
Notifikace autora (vlastníka) dokumentu/záznamu e-mailem o provedené změně
Rozdělení uživatelů do rolí, které reprezentují práva v aplikaci
Uživatel může mít více rolí (zastupitel, předseda komise, …)
Sledování stavu procesu (workflow) v grafické podobě
Integrace s Active Directory - uživatelé, skupiny. Možnost využití při tvorbě workflow, oprávnění apod.
Možnost vytvářet dokumentů ze šablon v jednotlivých agendách
Systém nesmí povolit uživatelům změny dokumentu, pokud je tento dokument uzamčen jiným uživatelem
možnost uživatelského přizpůsobení webového interface - pohledů na data či agendy - bez znalosti programového kódu
Systém musí umožnit kooperaci, tj. společnou úpravu dokumentů více uživateli najednou (každý uživatel má vlastní online instanci
sdíleného dokumentu)
Systém musí umožnit jednoduchou (uživatelskou) definici libovolných matadat k uloženým položkám či dokumentům. Metadata
musí být využitelná při hledání, třídění, filtrování apod.
Integrace s MS Office – aplikace MS Office slouží jako klientské aplikace řešení včetně ovládání pokročilých funkcí (rezervace
dokumentů, správa úkolů apod.
Provádění běžných úkonů z prostředí běžných webových prohlížečů bez nutnosti instalace speciálních plug-inů či rozšíření
Fultextové vyhledávání napříč celým portálem včetně obsahu běžných dokumentů (Office, PDF, txt apod.) se zohledněním práv
uživatelů (ve výsledku hledání nejsou zobrazeny položky, ke kterým nemá uživatel oprávnění)
Systém musí být otevřený, s podporou standardních formátů, veřejně dostupného API nebo SDK. Uchazeč uvede do nabídky odkaz
na jeho umístění.
Systém musí být v českém jazyce včetně administrátorských nástrojů a dialogů.
Datové úložiště MS SQL
Sdílení dokumentů, základní DMS
Ukládání dokumentů a obrázků přímo pomocí drag and drop funkce, vkládání nových dokumentů z předem připravených šablon
dokumentů,
Vložené dokumenty bude možné členit dle typu obsahu dokumentu (např. Smlouvy, Nabídky, Poptávky apod.) a dle kategorií
(Vzory, Platné apod.) a snadno vyhledat, třídit, seskupovat (dle kategorie, autora a ostatních atributů a metadat)
Každý typ obsahu musí umožnit evidenci specifických metadat, pomocí kterých bude možné dokumenty kategorizovat
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K3 - Portál úředníka
Funkčnost

Záruka

Funkčnost
Funkčnost
Funkčnost
Funkčnost
Funkčnost
Maintenance

Verzování dokumentů ve dvou úrovních (koncepty - viditelné pro omezenou skupinu uživatelů (editoři), hlavní verze (všichni dle
oprávnění))
Tvorba pracovních postupů nad dokumenty pro řešení akcí typu: schválení, připomínkování, řízení životního cyklu dokumentu
Tvorba strukturovaného úložiště
Fultextové vyhledávání v obsahu vložených dokumentů
Nastavit přístupová oprávnění přes role uživatelů v systému až na úroveň jednotlivých položek/dokumentů.
Možnost automatického zasílání odkazů na dokumenty uložené v DMS - nahrazuje zasílání celých dokumentů e-mailem
Nárok na maintenance (softwarové aktualizace a opravy) min. 12 měsíců
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K4 - Personalistika a docházka

Část

Parametr

Osobní údaje

Personalistika
Personální činnost

Zaměstnanecké vztahy

Hodnocení zaměstnanců

Popis povinného parametru

Veškerá osobní data zaměstnance z pohledu vyhovění všem legislativním požadavkům, pro všechny typy pracovních
vztahů
Popis profilu osoby kvalifikacemi ze stromového katalogu kvalifikací (poz.: kvalifikacemi rozumíme pojmenování pro
libovolné v organizaci používané charakteristiky, kterými jsou popisovány osoby a pracovní místa – vzdělání, praxe,
znalost jazyků, absolvování kurzů, certifikáty, zkoušky,….)
Osobní karta včetně fotografie
Jedinečnost osobního čísla
Možnost vkládání rozšiřujících osobních údajů uživatelem (různé vložené informace ve tvaru textu, čísla, data)
Automatické stanovení nároku na řádnou dovolenou při nástupu, na začátku roku
Stanovení zbytkové dovolené při odchodu zaměstnance
Přehodnocení nároku na dovolenou a návrh krácení při ukončení zaměstnání, při nástupu na rodičovskou dovolenou a
pracovní neschopnosti, prodloužení končící smlouvy nebo při roční uzávěrce
Každý údaj je evidován s historií.
Tisk adres zaměstnanců
Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny, oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ pro všechny případy, které
podléhají oznamovací povinnosti (nástup, konec zaměstnání, změny apod.)
Tisk předepsaných tiskopisů, resp. export v předepsaném formátu pro elektronickou komunikaci, evidence údajů o
důchodovém pojištění včetně tisku evidenčních listů důchodového pojištění s možností výstupu v xml formátu
Přehledy životních a pracovních jubileí, evidence rodinných příslušníků
Zpracování státních statistik a výkazů
Pracovní smlouvy, dodatky ke smlouvám a jiné písemnosti v pracovněprávním vztahu včetně DPČ a DPP
Hromadné změny a zápisy evidence (změny platů, organizačního zařazení, nákladových údajů, apod.)
Dovolená a dodatková dovolená zaměstnanců, roční převod dovolené nevyčerpané, čerpaní pracovní indispozice
zaměstnanců
Automatická kontrola časově omezených pracovních smluv, odchodů do starobního důchodu a automatické
stanovování platových postupů včetně výjimek dle vládního nařízení
Podpora odměňování členů volebních komisí, kteří nejsou v pracovním poměru k MÚ
Různé typy pracovní doby, možnost plánování individuální pracovní doby
Platové postupy
Hodnotící aktivity
Vytvoření a výběr formulářů pro hodnotící akce včetně hodnocení výkonu zaměstnanců
Evidence hodnocení zaměstnanců od komplexního hodnocení až po detailní údaje v hodnotících formulářích
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Příloha 3.a Zadávací dokumentace veřejné zakázky Projektový záměr „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K4 - Personalistika a docházka
Srovnání hodnocení podle hodnotitelů, srovnání hodnocení v čase (podklady pro analýzy 360 st.)
Propojení hodnotících a vzdělávacích aktivit s kompetenčními modely a plánem osobního rozvoje
Propojení hodnocení a odměňování
Zobrazení úrovní řízení
Organizační jednotky, historie organizační struktury
Plánování změn organizační struktury, možnost simulace jejího vývoje
Organizační struktura v grafickém prostředí
Organizační struktura
Tisk schémat organizační struktury v různých pohledech – jen organizační jednotky, s pracovními místy, s pracovními
místy a přiřazenými osobami apod.
Přiřazení pracovníka do konkrétní organizační struktury včetně historie
Přiřazení nákladového střediska k organizační jednotce.
Pracovní místo jako základní stavební prvek celého systému
Činnosti na pracovním místě
Další popis a specifikace pracovního místa včetně definice oprávnění, které pracovní místo má v přístupech k aplikacím
a informačním systémům úřadu, vybavenost pracovními potřebami, ochrannými pomůckami, pravomocemi ad.
Požadované kompetence
Pracovní místa
Platnost pracovního místa
Historie zařazení pracovního místa v organizační struktuře a historie jeho obsazení
Plánování pracovních míst
Tisk schémat pracovních míst
Možnost definice jednotlivých částí kompetenčního modelu a jejich prvků formou katalogu (číselníku)
Propojenost popisu pracovních míst s kompetenčními modely, vzděláváním, hodnocením a plánem osobního rozvoje
Modely klíčových kompetencí
Specifické kompetenční modely
Kompetenční modely
Generické kompetenční modely
Srovnávání požadovaného profilu kompetenčního modelu s kvalifikačním profilem zaměstnance nebo uchazeče o
zaměstnání
Odstraňování deficitu v kompetenčním modelu cestou vzdělávání
Kompetenční modely – základ pro kariéru a nástupce
Věková struktura zaměstnanců, predikce úbytků, přepočet povinného podílu se sníženou pracovní schopností
Věková struktura, vzdělanostní struktura, profesní struktura, muži - ženy
Stav a plánování lidských
Evidenční průměrné a přepočtené stavy zaměstnanců v požadované struktuře (muži, ženy a kategorie dle organizační
zdrojů
struktury, mimoevidenční stavy zaměstnanců)
Volná pracovní místa
Možnost elektronické komunikace s úřadem práce a personálními agenturami
Evidence výběrových řízení
Nábor
Evidence dotačních míst
Evidence uchazečů o zaměstnání, automatické sledování ukončení platnosti souhlasu s evidencí osobních údajů
Po přijetí uchazeče, jeho přesun do seznamu kmenových zaměstnanců
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K4 - Personalistika a docházka
Evidence individuálních i hromadných vzdělávacích aktivit
Evidenční karty vzdělávání jednotlivých zaměstnanců
Evidence a vyhodnocení dotací
Plánování vzdělávání, vzdělávacích aktivit pro jednotlivé zaměstnance, plánování hromadných vzdělávacích aktivit podle
periodicity
Vzdělávání zaměstnanců
Vstupní vzdělávání úředníka, vzdělávání vedoucího úředníka, odborná způsobilost úředníka
Organizační a technické zabezpečení vzdělávacích akcí, plánování účasti, harmonogramy, plánování zdrojů
Kontroly vypršení platností periodických prověrek a školení a plánovaných aktivit v definovaném časovém předstihu.
Databáze kurzů, zkoušek, certifikátů, dosaženého vzdělání a jazykových znalostí
Úhrady za vzdělávání, závazky ze vzdělávání, propojení do mezd
Evidence BOZP a PO
Evidence lékařských prohlídek
Evidence a nárok na ochranné pomůcky
BOZP a PO
Evidenční karty BOZP
Propojení vzdělávacích aktivit souvisejících s BOZP a evidence BOZP
Evidence úrazů
Definice odměňování podle pracovních míst
Definice podmínek nároků na benefity a jejich automatické vyhodnocování
Měsíční, hodinová mzda, smluvní mzda
Uživatelská definice mzdových složek při změně systému odměňování.
Evidence a systemizace Minimální mzda, zaručená mzda
mezd
Průměrný, čistý, hrubý výdělek zaměstnance
Kontrola limitované práce: noční práce, práce přesčas, sledování odpracovaných hodin DPČ a DPP
Garantované placené překážky v práci
Mzdová zvýhodnění za práci dle platné legislativy.
Přehledy a statistiky odměňování zaměstnanců za libovolné statisticky významné období
Měsíční zpracování mezd
Import dat z docházkového systému
Přehledy a hromadná oznámení pro zdravotní pojišťovny, ČSSZ i elektronicky, penzijní fondy, finanční úřad, platební
příkazy
Roční zúčtování daně z příjmu,
Zpracování výplat,
Zpracování mezd
Zápis podkladů do výplat jednotlivě nebo pro zvolenou skupinu zaměstnanců
Zápis hromadně z připravených vlastních podkladů, z externích předloh, i z docházkových systémů,
Zpracování agendy pracovních neschopností a nemocenských dávek, výpočet denního vyměřovacího základu pro
výplatu náhrad příjmu za dočasnou pracovní neschopnost,
Evidence a zpracování mimoevidenčních stavů: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, výkon vazby, dlouhodobé
neplacené volno, výkon veřejné funkce
Kompletní zpracování pravidelných a jednorázových srážek zaměstnanců, 1/3 a 2/3 exekucí, s kontrolou časové
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komodita K4 - Personalistika a docházka
platnosti srážek resp. výše dlužné částky,
Zpětný přepočet.
Uživatelsky řízený přepočet po každém zásahu obsluhy do výplat a to jednotlivě nebo hromadně
Operativní dostupnost všech měsíčních uzávěrkových sestav, rekapitulace mezd a přehledů, výplatních lístků,
kontrolních měsíčních sestav, platebních příkazů apod.
Možnost zjištění stavu v každém okamžiku měsíčního zpracování z již zpracovaných údajů, bez ohledu na kompletnost a
neukončené zpracování
Možnost vrátit režim zpracování mezd.
Možnost generovat elektronické výplatní pásky
Průběžné informování o dodatečných změnách trvalých mzdových údajů ovlivňujících výpočet hrubé a čisté mzdy
například sledování životního minima při srážkách ze mzdy apod.
neúplnosti údajů pro výpočet mzdy, o chybách v měsíčním zpracování a v zadaných údajích.
Automatická kontrola maximálního povoleného počtu přesčasových hodin
Možnost vlastní kontroly ročního úhrnu částek, hodin nebo dní u libovolné mzdové složky.
Informace a kontroly
Kontroly a dopočet zaručené mzdy, náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou při skončení zaměstnání, odstupného,
systému pro obsluhu
odchodného
Automatické stanovení fondu pracovní doby s přihlédnutím na začátek a konec zaměstnání, začátek a konec
mimoevidenčního stavu, s přihlédnutím na platný pracovní úvazek
Kontrola rozdílů proti fondu pracovní doby, propojení na plánovací kalendář.
Dostupnost všech sestav za libovolná minulá mzdová období bez ohledu na aktuální mzdové období
Rychlé obrazovkové přehledy výplat za minulá období pro každého zaměstnance
Automatizace celého procesu
Kompletní zúčtování mezd podle uživatelsky nastavených předkontací
Přesné rozdělení přímých (mzdy, náhrady) a nepřímých (odvody zdrav. a soc. poj.) mzdových nákladů zaměstnanců i v
Zúčtování mezd
případě práce na více střediscích, resp. projektech nebo rozdělení nákladů podle zadaného - plánovaného nebo
vypočteného procentuálního zatížení nákladových útvarů
Možnost rozdělit zaměstnance do účetních skupin pro analytické rozlišení stejné nákladové položky
Příprava účetního dokladu pro automatické zaúčtování mezd pro libovolný účetní systém ve znakovém souboru.
Platební příkazy, exporty Tvorba příkazů k úhradě výplat, srážek zaměstnanců, daně, pojistného pro všechny tuzemské bankovní ústavy v jimi
pro banky
vyžadovaných formátech, včetně exportního ascii souboru
Manažerský portál
Nadřízení mohou přistupovat k údajům o zaměstnancích v jejich oddělení:
Prohlížení osobních údaje zaměstnanců, úprava přes žádost na personální oddělení
Prohlížení údajů o pracovním poměru, úprava přes žádost na personální oddělení)
Webový portál
Prohlížení historie zaměstnance
Prohlížení odměňování včetně historie, úprava přes žádost na personální oddělení)
Prohlížení vzdělání, kurzů, školení. Úprava přes žádost na personální oddělení)
Prohlížení licencí a certifikátů, úprava přes žádost na personální oddělení)
Přehled zůstatků dovolené pro jednotlivé podřízené
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Komodita K4 - Personalistika a docházka
Přehled o absencích
Připojení dokumentů k záznamu zaměstnance
Přístup k on-line formulářům, dotazníkům apod.
Možnost rozdělování bonusů mezi jednotlivé podřízené
Zaměstnanecký portál
Zaměstnanci mohou vidět údaje o své osobě (osobní údaje, zařazení, plat, benefity, ...) včetně historie
Zaměstnanci mohou vidět svěřené pracovní pomůcky
Prohlížení organizační struktury
Prohlížení svých vzdělávacích aktivit
Přehled výdělku tohoto a minulého roku v sumární podobě - Total Reward Statement
Portál obecné vlastnosti
neomezený počet přístupů na portál
Ověřování vůči Active Directory, popř. IdM
možnost uživatelsky definovaných úprav portálu
možnost uživatelsky definované změny designu portálu
Licenční model SW není závislý na počtu zaměstnanců (platba za určitý počet osobních čísel a pod)
Jednotný systém (není složen z několika částí nebo modulů)
Osoba je přiřazována k pracovnímu místu, tím přebírá celý profil pracovního místa (činnosti, kompetenční model,
nároky, požadavky na kvalifikace, pravomoci atd.)
Systém umožňuje náhled do minulosti
Data budou ukládána s historií, včetně změn
Nezávislost personalistiky a stavu zpracování mezd - rozdílné časové hledisko platnosti změn kmenových údajů, systém
musí umožňovat rozdílný přístup ke změnám v personálním a mzdovém zpracování. Personalistika musí respektovat
změněný údaj podle reálného data, mzdový modul podle aktuálního mzdového období.
Možnost vedení agend zřizovaných organizací v systému zřizovatele, jako samostatných subjektů
Přístup k údajům je zabezpečen autorizací jen pro oprávněné uživatele a to podle nastavených přístupových oprávnění
minimálně ve třech úrovních – změna, prohlížení, bez přístupu.
Obecné požadavky
Je požadováno rozdělit zaměstnance jednotlivým uživatelům nezávisle pro personální a mzdovou část
Systém musí umožňovat export uživatelem vybraných údajů do MS Word, Excel.
Připravenost systému k integraci s podnikovým ekonomickým systémem GORDIC
Otevřenost k integraci s různými docházkovými, stravovacími a monitorovacími systémy
Notifikace - systém v dostatečném předstihu (podle přání obsluhy) musí upozorňovat uživatele podle jejich role na
důležité události, např. končící doby určité, zkušební lhůty, platnosti certifikátů, plánované vzdělávací akce apod.
Často se opakující administrativní úkony při přijímání, organizačních změnách a propouštění zaměstnanců musí být
automatizovány.
Systém na různých úrovních musí nezávisle na uživatelích umožňovat kontrolu integrity údajů a aplikaci změn podle
historie. Musí upozorňovat obsluhu na nedostatečně resp. chybně zadané údaje v důležitých procesech (např. výpočet
mezd).
Licence pro neomezený počet uživatelů
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Komodita K4 - Personalistika a docházka
Záruka 12 měsíců včetně nároku na nové verze software
Podpora Informačního systému o platech (ISP) podle zákona č. 262/2006 Sb.
Administrace přístupových práv
Správa organizace - organizační střediska, a zařazení osob, karta osoby.
Průchody za osobu a za středisko
Pracovní list měsíční (4-týdenní)
Převody salda měsíční (4-týdenní)
Blokování pracovního listu po dokončení
Plánování absencí za osobu
Plánování směn za osobu
Sledování přítomností všech pracovníků
Modely pracovní doby, kalendář výjimek
Podpora snímačů / terminály; možnost vzkazu na terminál
Výpočtové kombinace průchodů
Funkční požadavky
Letní a zimní čas, automatický
Poslední i hromadné průchody
Hromadné změny středisek a pracovních modelů
Hromadné zpracování pracovních listů
Plánování absencí za středisko
Plánování směn za středisko
Docházka SW
Dovolená: nárok roční/měsíční, převod
Sledování přítomnosti pracovníků za středisko
Pokročilé vlastnosti pracovních modelů
Typy absencí nastavitelné na terminálu
Reporty a statistiky
Možnost rozšiřování funkcionalit (připojení terminálů, plánování přesčasů apod.
Možnost u uživatele zadávat roční plán dovolené
Jednoduché, intuitivní webové rozhraní dostupné zaměstnancům z běžných internetových prohlížečů, umožňující
přístup minimálně k následujícím funkcím
Sledování přítomnosti
Průchody
Plánování
Zaměstnanecký portál
Pracovní list
Agenda osob
Agenda středisek
Statistiky a reporty
Záruka 12 měsíců včetně nároku na nové verze software
Společné požadavky
Licence pro min 100 uživatelů
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Komodita K5 - Digitalizační linka

Část

Skener A4
1 kus

Parametr

Popis povinného parametru

Provedení

Deskový skener, skenovací plocha formátu A4

Rozlišení

Optické rozlišení min. 600 dpi

Podavač

Automatický oboustranný podavač, min. 100 listů

Technologie

Technologie snímání CCD, vysoká hloubka ostrosti pro snímání "zvlněných" dokumentů

Výkon

Rychlost barevného skenování formátu A4 min. 40 stran/sec

Konektivita

Rozhraní USB a LAN 100 Mb

Formáty

Výstupní formáty min. JPEG, TIFF včetně vícestránkového, PDF včetně vícestránkového a prohledávatelného, PDF/A

Ukládání

Ukládání min. do síťové složky, WebDav, FTP

Ovládání

Grafický stavový displej, integrovaná tlačítka pro skenování „jedním stiskem“

Záruka

Záruka 24 měsíců

Rozhraní

Lokalizované uživatelské rozhraní do češtiny

Automatizace Sledování složky – Import dokumentů

Skenovací
software
1 kus

Formáty

Import obrazů formátu – TIFF, PDF, JPG, BMP

Funkčnost

Separace dokumentů na základě čárového kódu, patch kódu, prázdného listu apod.

Funkčnost

Zachování vzhledu originálu

Funkčnost

Potlačení podtisků pro zmenšení velikosti souboru

Čárové kódy

Zpracování (rozpoznání) 1D a 2D čárových kódů

Separace

Dávkové rozpoznání a separování vícestránkových dokumentů podle čárového kódu

Indexy

Automatický index (čas, datum, operátor, stanice, číslo dokumentu)

Indexy

Manuální indexace (metadata) s kontrolou

Indexy

Výběr Indexů z rozbalovacího menu (propojení z databáze)
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Komodita K5 - Digitalizační linka
Indexy

Vytěžování a indexace strukturovaných dokumentů zónovým OCR

Indexy

Export indexů do XML

Výstupy

Uložení výstupů ve formátu prohledávatelného PDF nebo PDF-A

Výstupy

Nastavitelný single-page JPEG / TIFF / PDF/A a multipage TIFF / PDF/A výstupní formát

Export

Nativní export do Microsoft SharePoint

API

Otevřené API pro tvorbu vlastních konektorů

Automatizace Automatické narovnání šikmo vložených předloh
Automatizace Automatické rozpoznání dokumentu a aplikace vhodných úprav pro optimální čitelnost
Automatizace Učící funkce na základě prvního zpracování dokumentu jsou už další dokumenty stejného typu zpracovány automaticky
Automatizace Dávkové skenování
Automatizace Skenování dávek s různou velikostí předloh, automatické přizpůsobení formátu
Integrace

přímé ukládání do stávající spisové služby

Integrace

rozpoznání čárového kódu z podatelny generovaného spisovou službou

Automatizace Automatické nastavení jasu, kontrastu, automatické natočení předloh pro správnou orientaci textu
Kompatibilita

podpora nabízeného skeneru A3

Záruka

Nárok na technickou podporu výrobce a nové verze min. 12 měsíců
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3.8. Požadavky na architekturu technického řešení
(1) Architektura komodit musí navržena tak, aby plně využívala a doplňovala stávající
prostředky TC.
(2) Architektura VDI komodity K1 bude řešena jako modulární, s oddělenými rolemi serverů
a bude obsahovat standardní komponenty virtualizace aplikací - komunikační server (broker),
webový aplikační portál pro externí přístupy, aplikační servery (virtualizační hosty) a úložiště
uživatelských profilů.
(3) Architektura VDI komodity K1 musí (např. při při pořízení VDA licencí) umožnit
nasazení, provoz a správu virtualizovaných desktopových operačních systémů pro uživatele při
zachování ostatních požadavků na virtualizaci aplikací a desktopů.
(4) Architektura firewallového clusteru komodity K2 bude navržena pro provoz clusteru
v režimu active-active s rozkládáním zátěže (internetového provozu) mezi uzly clusteru a
všechny dostupné internetové linky a bude schopna automatického fail-overu - převzetí
veškerého provozu jedním firewallem při výpadku druhého.
(5) Architektura komodity K3 bude využívat databázový server MS SQL pro ukládání
veškerých dat (dokumenty, údaje, nastavení apod.), tj. pro zálohování a obnovu veškerých
uživatelských dat a nastavení bude postačovat zálohování a obnova konkrétní databáze.

3.9. Požadavky na rozhraní
(1) Řešení komodity K3 a IdM (část K2) musí disponovat dokumentovaným programovým
aplikačním rozhraním – API, které bude včetně dokumentace součástí dodávky.
(2) Veškeré nabízené aktivní hardwarové produkty kromě skeneru musí disponovat
rozhraním SNMP min v2 pro management a vzdálenou správu.

3.10. Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy
(1) Veškeré softwarové komponenty nabízeného řešení budou provozovány ve virtuálním
prostředí VMware vSphere a musí být pro běh v tomto prostředí výrobcem podporovány.
(2) Řešení komodity K1 musí být plně kompatibilní se stávající LAN infrastrukturou na
úrovni standardních protokolů a funkcionalit včetně VLAN.

3.11. Požadavky na typy klientů
(1) Řešení VDI komodity K1 musí umožnit přístup k virtualizovaným aplikacím z operačních
systémů Windows XP a vyšších, OS X a mobilních zařízení s IOS, Android a Windows Phone.
Řešení komodity K3 musí umožnit využití minimálně dvěma typy klientů:

(2)
(a)

Obvyklé internetové prohlížeče – min. základní funkce, schvalování fází
pracovních postupů. Šifrovaná komunikace, vzdálený on-line přístup

(b)

Microsoft Office – plné funkční využití, editace, synchronizace pro práci off-line

(3) Řešení komodit K2, K3, K4 musí umožňovat využívání funkcí pomocí obvyklých
internetových prohlížečů – Internet Explorer, Chrome, Firefox.

3.12. Požadavky na provoz ve virtuálním prostředí
(1) Uchazeč využije k pro implementaci pouze diskovou kapacitu dodanou v rámci projektu.
Stávající diskové kapacita bude vyhrazena pouze pro stávající systémy.
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(2) Pro implementaci projektu budou na stávající virtualizační platformě k dispozici
výpočetní zdroje v rozsahu 10 vCPU a 32 GB RAM. Ostatní potřebné zdroje musí být čerpány
z prostředků dodaných v rámci zakázky.

3.13. Požadavky na bezpečnost informací
(1) Veškeré nástroje pro správu musí být umožňovat správu interních účtů (min. jméno a
heslo) a/nebo napojení na Active Directory.
(2) Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění
– monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)
(3) Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH
apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní) musí být použita šifrovaná
komunikace (např. HTTPS).
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4. Hodnocené parametry technického řešení
4.1. Požadavky na vlastnosti technického řešení
(1) Zadavatel požaduje kromě splnění minimálních povinných parametrů také další funkční vlastnosti nabízeného řešení. Na rozdíl od povinných
parametrů není uchazeč při nesplnění některého z požadovaného hodnoceného parametru vyloučen. Způsob hodnocení je uveden v ZD.
Hodnocené parametry:
Parametr

Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto
hodnoceného parametru včetně
značkové specifikace nabízených
dodávek

Popis

Nároky na administraci a bezpečnost aplikačního prostředí
Zadavatel požaduje, aby uživatelské i administrátorské rozhraní a funkce komodity K3,
dostupné pomocí obvyklých internetových prohlížečů (IE, Chrome, Firefox), nevyžadovaly
1
instalaci dodatečných plug-inů či obdobných modulů. Za dodatečné moduly jsou považovány
též Java, Flash, Silverlight apod.
Nároky na administraci aplikačního prostředí - zálohování a obnova dat
Zadavatel požaduje provádění zálohování a obnovu dat Komodity K3 pomocí stávajícího
2
zálohovací systému. Obnova dat bude prováděna na úrovni jednotlivých dokumentů pomocí
průvodce umožňujícího výběr obnovitelných dokumentů včetně metadat a verzí.
Podpora mobilních zařízení
Zadavatel požaduje možnost využítí funkcí komodity K3 prostřednictvím mobilních zařízení 3
smartphone a tabletů s IOS, Android, Windows Phone
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5. Implementační služby
5.1. Obecné požadavky
(1) Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných
komponentech a případně dalších zařízeních. Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky
veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu
doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pokud nejsou explicitně uvedeny,
ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.
(2) Součástí implementačních služeb bude provedení integračních prací softwarových
systémů, především IdM, Ginis a Personalistiky (integrována s Docházkou) zahrnující
synchronizaci identit a souvisejících dat a údajů.
(3)

Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:
(a)

Zpracování předimplementační analýzy,

(b)

Zpracování prováděcí dokumentace,

(c)

Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění,

(d)

Dodávku nabízeného hardware a software,

(e)

Kompletní implementaci řešení splňující povinné a nabízené hodnocené parametry
technického řešení,

(f)

Integrační služby

(g)

Provedení školení,

(h)

Zajištění zkušebního provozu,

(i)

Provedení akceptačních testů,

(j)

Předání do ostrého provozu,

(k)

Zajištění ostatních služeb potřebných pro realizaci projektu.

(4) Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně
k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.
(5) Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána 1x
v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem na
datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

5.2. Požadavky na předimplementační analýzu
(1) Před implementací řešení zpracuje Uchazeč předimplementační analýzu, minimálně
pro následující oblasti:
(a)

Analýza aplikačního prostředí Města, ověření funkčnosti produkčních aplikací ve
virtualizovaném prostředí.

(b)

Analýza koncových stanic a jejich periferií – ověření funkčnosti ve virtualizovaném
prostředí. Návrh řešení koncových stanic, které nebude možné virtualizovat.

(c)

Současný systém ukládání a zálohování dat, toky a objemy dat.

(d)

Způsob začlenění nabízených komodit do prostředí TC.

(e)

Síťová infrastruktura – role LAN, bezpečnost, doporučení, pravidla.

(f)

Konfigurace úložišť ve vztahu k plánovanému využití.
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(g)

Pracovní postupy, požadavky na ukládání a vyhledávání dat a další podklady
relevantní pro návrh řešení komodity K3.

(h)

Analýza aplikačního prostředí a potřeb uživatelů pro návrh řešení komodity K3

(i)

Analýza organizační struktury a uživatelů z pohledu IdM a komodity K4

(j)

Integrace nabízených softwarových systémů.

(k)

Rekonfigurace stávajících systémů.

(l)

Dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb.

(m)

Posouzení dopadů na non-IT technologie (spotřeba energií, tepelný výkon).

(n)

Požadované součinnosti Zadavatele.

(o)

Návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy.

(2) Výstupem předimplementační analýzy bude písemná zpráva, která podléhá schválení
Zadavatelem.

5.3. Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace
(1) Uchazeč před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která
bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity
potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění do stávajícího prostředí
technologického centra.
(2)

Prováděcí dokumentace musí být před zahájením prací schválena zadavatelem.

(3) Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového
stavu a musí obsahovat minimálně tyto části:
(a)

Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

(b)

Způsob zajištění potřebného HW a SW,

(c)

Způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem,

(d)

Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění,

(e)

Detailní popis zajištění bezpečnosti informací,

(f)

Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků,

(g)

Návrh designu úložišť a jeho konfigurace,

(h)

Návrh designu síťového a bezpečnostního řešení a jeho konfigurace,

(i)

Návrh designu aplikačních řešení

(j)

Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

(k)

Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů,

(l)

Detailní popis navrhovaných školení.

5.4. Požadavky na zajištění projektového vedení
(1) Uchazeč zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky certifikovaným
specialistu. Součástí nabídky bude popis metodiky, která bude pro projektové řízení použita.
(2) Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny
maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum podpisu smlouvy o
dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.
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Aktivita

Začátek

Termín

Podpis smlouvy

D

D

Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka

D

D+7

Předimplementační analýza - zpracování

D+7

D+17

Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení

D+17

D+24

Prováděcí dokumentace – zpracování

D+24

D+34

Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení

D+34

D+40

Realizace předmětu plnění

D+40

D+100

Školení administrátorů

D+40

D+110

Zkušební provoz

D+100

D+110

Akceptační testy

D+110

D+120

Zahájení ostrého provozu

D+120

-

Rezerva projektu

10

(3) Uchazeč může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při
dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.
(4)

Maximální lhůty trvání nesmí uchazeč při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

(5) Uchazeč uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy
o dílo.
(6) Uchazeč uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své
nabídce.
(7) Nejpozdější termín pro zahájení ostrého provozu a ukončení implementační fáze projektu
je 30.11.2015.

5.5. Požadavky na školení
(1) Uchazeč zajistí školení pracovníků Zadavatele – administrátorů – na zařízení a systémy,
dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní
dokumentace.
(2) Školení zajistí seznámení pracovníků Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v
rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich
příčin – školení bude zakončeno písemnou zkouškou potvrzující požadovanou úroveň znalostí
pracovníků a úspěšným pracovníkům bude vystaveno osvědčení o školení.
(3)

Minimální rozsah školení je 16 hodin pro komodity K1-K4 a 8 hodin pro ostatní.

(4)

Školení bude probíhat v sídle Zadavatele.

(5)

Předpokládá se účast max. 4 administrátorů.

(6) Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a
nelze je vyčíslit zvlášť.

5.6. Požadavky na testovací prostředí
(1)

Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím.

Strana 36 z 38

Příloha 3.a Zadávací dokumentace veřejné zakázky Projektový záměr „Konsolidace HW a
SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

(2) Vyžaduje-li uchazeč pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady
na jeho vybudování a požadovanou součinnost Zadavatele.

5.7. Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a
přechod do ostrého provozu
(1)

Uchazeč navrhne způsob a provedení akceptačních testů.

(2)

Součástí akceptačních testů musí být minimálně:

(3)

(a)

Ověření (otestování) veškerých požadovaných funkcí a parametrů všech komodit

(b)

Provedení zátěžových testů a změření výkonových parametrů K1 (rychlost
přihlášení, odezvy aplikací, rychlost úložiště)

(c)

Otestování vysoké dostupnost řešení – K1 a K2 (firewall)

(d)

Provedení zálohy a ukázkové obnovy dat
O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol

(4) Uchazeč zajistí zkušební provozu v délce minimálně 7 dnů včetně technické podpory
minimálně 2 specialistů na dodané řešení s dojezdem maximálně do 2 hodin od nahlášení
požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.
(5) Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně
vypořádání všech vad a nedodělků.

6. Záruky a servisní podmínky
6.1. Požadavky na záruky a servisní podmínky
(1) Zadavatel uvádí u jednotlivých komodit požadovanou min. záruku, popř. podporu.
Uváděné parametry byly průzkumem trhu zjištěny jako standardní, tj. poskytovány výrobci jako
součást standardní dodávky a ceny.
(2) Nabídne-li Uchazeč v rámci svého řešení zboží, na něž výrobce standardně (tj. v rámci
standardní dodávky a ceny) poskytuje horší záruku popř. podporu, požaduje Zadavatel zahrnout
do nabídky cenu povýšení záruky popř. podpory na jím požadovanou úroveň. Cenu tohoto
povýšení zahrne Uchazeč v Příloze 3.b Zadávací dokumentace (Kalkulace nabídkové ceny)
do položky Rozšířená záruka HW popř. Maintenance SW pro roky, kterých se rozšíření týká
a v nichž má být cena rozšíření uhrazena.
(3) Z důvodu zajištění udržitelnosti projektu po dobu 60-ti měsíců a sjednocení záruk
stávajících technologií požaduje Zadavatel poskytnutí prodloužené záruky pro server VDI
(součást K1) a na 60 měsíců při zachování ostatních parametrů původní záruky (rychlost opravy,
rozsah aktualizací firmware, rozsah funkčních a bezpečnostních aktualizací firewallů apod.).
Cenu tohoto prodloužení zahrne Uchazeč v Příloze 3.b Zadávací dokumentace (Kalkulace
nabídkové ceny) do položky Rozšířená záruka HW v letech, v nichž má být cena prodloužené
záruky uhrazena.
(4) Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a
firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.
(5)

Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele.

(6) Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty
bezplatně.
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(7) Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy
do pěti pracovních dní.
(8) Po dobu 60-ti měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí uchazeč nebo
výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost
servisu.
(9)

Uchazeč ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

(10) Pro hlášení servisní požadavků zajistí Uchazeč Zhotoviteli přístup ke svému
helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování
historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí
být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod.
v pracovních dnech.

6.2. Požadavky na zabezpečení provozu
(1) Uchazeč zpracuje provozní dokumentaci, která bude detailně popisovat konfiguraci
zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.
(2) Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace
intervalů jejích provádění.
(3) Uchazeč v rámci zakázky provede aktualizaci stávající Provozní dokumentace tak, aby
odpovídala stavu po dokončení zakázky.
(4) Z důvodu zajištění udržitelnosti projektu po dobu 60-ti měsíců a zajištění bezpečnosti
provozu požaduje Zadavatel zajištění poskytnutí softwarových aktualizací pro komodity K1
(část Rozšíření serverové virtualizace), K2 (část IdM), K4 (část Personalistika) a K6. Cenu
zahrne Uchazeč v Příloze 3.b Zadávací dokumentace (Kalkulace nabídkové ceny) do položky
Maintenance SW v letech, v nichž má být cena uhrazena.
(5) Vyžaduje-li nabízené řešení pro zajištění plné funkčnosti po dobu udržitelnosti 60 měsíců
další pravidelné služby (revize, prohlídky, údržby apod.), zahrne Uchazeč cenu těchto služeb v
Příloze 3.b Zadávací dokumentace (Kalkulace nabídkové ceny) do položky Zabezpečení
podpory provozu v letech, v nichž má být cena uhrazena. Uchazeč v nabídce detailně popíše
obsah a parametry těchto služeb.
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“
Zadavatel veřejné zakázky: Město Mariánské Lázně
Poradce veřejné zakázky:
PFI s.r.o., www.pfi.cz

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů. Práva a
povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.

1. Kontaktní údaje, způsob komunikace
1.1.

Kontaktní údaje

(1)
Zadavatel pověřil výkonem činností zadavatele při této veřejné zakázce v souladu s § 151
ZVZ poradce PFI s.r.o., IČ 27208389, se sídlem Prvního pluku 206/7, Praha 8.
(2)
Zadavatel požaduje provádět veškerou komunikaci v průběhu zadávacího řízení
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje eZak, který zadavatel provozuje na
adrese https://zakazky.muml.cz/.
(3)

Pro účely komunikace pro nestandardní situace se stanovuje tato kontaktní osoba:
• Mgr. Martina Šnoblová, e-mail ml-v22@pfi.cz, tel. 221 874 868.

1.2.

Profil zadavatele

(1)

Zadavatel využívá pro uveřejňování profil zadavatele v souladu se ZVZ.

(2)

Adresa profilu zadavatele je https://zakazky.muml.cz/.

1.3.

Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení

(1)
Komunikace zadavatele s dodavateli a uchazeči bude probíhat prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje eZak, který zadavatel provozuje na adrese
https://zakazky.muml.cz/.
(2)
Zadavatel při komunikaci pro nestandardní situace používá též certifikovaný elektronický
nástroj odesílání.cz. Tento nástroj je elektronickým nástrojem dle ZVZ a Vyhlášky o elektronických
úkonech a nástrojích (vyhl. č. 9/2011 Sb.), zajišťujícím elektronickou komunikaci zadavatele s
ostatními subjekty při zadávání veřejných zakázek.
(3)
Certifikovaný elektronický nástroj zabezpečuje komunikaci vyhovující všem legislativním
požadavkům prostřednictvím běžné elektronické pošty.

2. Vymezení veřejné zakázky
2.1.

Předmět veřejné zakázky

(1)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb pro vybudování nové
centrální IT infrastruktury Zadavatele, a to zejména
(a)

Virtualizační platforma

(b)

Bezpečnostní systém

(c)

Portál úředníka
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(d)

Personalistika a docházka

(e)

Digitalizační linka.

(2)
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Technická specifikace)
a Příloze 4 (Smluvní podmínky).
(3)
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním
předpisem (CPV kód) je uvedeno ve Výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace – a je
následující:

(4)

(a)

48800000-6

Informační systémy a servery

(b)

32424000-1

Síťová infrastruktura

(c)

32413100-2

Síťové routery

(d)

30216110-0

Skenery pro počítačové využití

(e)

48318000-0

Balík programů pro skenery

(f)

48330000-0

Balík programů pro plánování a produktivitu

(g)

72263000-6

Implementace programového vybavení

(h)

72250000-2

Systémové a podpůrné služby.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 392 562 Kč (bez DPH), z toho
(a)

2 814 050 Kč pro implementační část a

(b)

578 512 Kč pro zabezpečení podpory provozu.

(5)
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z
obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Uchazeč se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

2.2.

Další požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky

(1)
Uchazeč bere na vědomí, že on sám i jeho subdodavatelé jsou povinni spolupodílet se a
umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(2)
Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Fondů EU, konkrétně z Integrovaného
operačního programu (IOP), Výzva 22.
Uchazeč se zavazuje respektovat a dodržet veškeré povinnosti z této skutečnosti vyplývající.

2.3.

Smluvní podmínky

(1)
Dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení
zadavatele definované zadávacími podmínkami. Dodavatel nesmí zejména v návrhu smlouvy
požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele nad rámec ustanovení uvedených v bodě 2
Verze: 4.0
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zadávací dokumentace nebo takových, které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné
náklady.
(2)
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (viz
Příloha 4 této zadávací dokumentace).
(3)
Dodavatel si může upravit výše uvedený návrh smlouvy, musí ovšem dodržet podmínky
uvedené v odst. (1) a musí provedené změny výrazně označit (např. barevně, jiným písmem).

2.4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

(1)
Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení, zahájení plnění
nastane okamžitě po podpisu smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení.
(2)

Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje
(a)
do 120 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však 30. 11. 2015 pro implementační
fázi a
(b)

(3)

do 60 měsíců od ukončení implementační fáze pro zabezpečení podpory provozu.

Podrobný harmonogram plnění je uveden v Příloze 3 (Technická specifikace).

(4)
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Objednatele a jeho územních pracovišť tak, jak jsou
vymezena v Zadávací dokumentaci. Podrobnosti viz též Projektová dokumentace, která je
Přílohou 3 této Zadávací dokumentace.

2.5.

Vybrané instrumenty ZVZ ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

2.5.1.

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

3. Způsob zpracování nabídkové ceny
(1)
Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše
přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
(2)
Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše DPH.
Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
(3)

Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.

(4)

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu specifikovanou v bodě 2.1.

(5)
Nabídková cena bude zpracována oceněním položek položkového rozpočtu uvedeného
v Příloze 3.b této Zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen vysvětlit ocenění kterékoli položky
nulovou nebo neobvykle nízkou cenou; pokud tak neučiní, může být vyzván k vysvětlení
nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení.
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4. Požadavky na sestavení nabídky
4.1.

Obecné požadavky na nabídky

4.1.1.

Obecné věcné požadavky

(1)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy též ve slovenském
jazyce. Pokud jsou v rámci technické kvalifikace požadovány certifikáty nebo osvědčení, mohou
být předloženy též v anglickém či latinském jazyce.
(2)

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

(3)
Uchazeč předloží nabídku elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického
nástroje eZak, který zadavatel provozuje na adrese https://zakazky.muml.cz/.
4.1.2.

Obecné formální požadavky

(1)
Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 4.2, doporučuje se
jednotlivé listy nabídky zabezpečit proti manipulaci, zejména očíslovat nepřerušovanou
vzestupnou číselnou řadou; druhá stránka (součást krycího listu) bude obsahovat přehled
jednotlivých dokumentů s uvedením stránky nabídky.
(2)
Součástí nabídky bude též doklad prokazující oprávněnost osoby podepisující návrh
smlouvy k podpisu smlouvy.
Takovým dokladem je typicky doklad prokazující způsob jednání za uchazeče (např. výpis
z Obchodního rejstříku, výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů). Pokud návrh smlouvy
podepisuje osoba neuvedená na dokladu prokazujícím způsob jednání za uchazeče, bude součástí
nabídky též plná moc vystavená pro takovou osobu a podepsaná v souladu s doloženým
způsobem jednání za uchazeče.
(3)
Zadavatel požaduje, aby pro elektronickou nabídku byly použity obecně dostupné formáty
a programy (Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.)

4.2.

Vlastní sestavení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části v níže uvedeném řazení (viz též Příloha 1 – Krycí list;
některé požadované části nabídky jsou dále upřesněny v bodech 5 a 3 Zadávací dokumentace):
(1)
Krycí list nabídky dle Přílohy 1 s uvedením obsahu a uvedením stránky kde se příslušná
část nabídky nachází. Tento krycí list musí též obsahovat identifikační údaje uchazeče.
(2)

Doklad prokazující oprávněnost osoby podepisující návrh smlouvy dle bodu 4.1.2 odst. (2).

Uvedený doklad nemusí být na tomto místě předložen v případě, že bude v nabídce uveden
v rámci prokazování kvalifikace.
(3)

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

(4)

Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3) ZVZ (viz vzor prohlášení v Příloze 2.b).

Verze: 4.0

Poslední uložení dokumentu: 10. 3. 2015 10:27:00
Strana 5 (celkem 19)

Zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend“
Zadavatel veřejné zakázky: Město Mariánské Lázně
Poradce veřejné zakázky:
PFI s.r.o., www.pfi.cz

(5)
Návrh smlouvy splňující veškeré požadavky zadavatele dle této zadávací dokumentace
(včetně obchodních a platebních podmínek) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Návrh smlouvy musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, které
se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky.
Uchazeč nemusí k návrhu smlouvy přikládat jako přílohu svou nabídku ani Zadávací
dokumentaci a její Přílohy; tyto budou připojeny až ke skutečně podepsané smlouvě.
(6)

Kalkulaci nabídkové ceny dle bodu 3.

(7)
Čestné prohlášení o tom, kterou část veřejné zakázky má dodavatel v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům, včetně uvedení identifikačních údajů každého uvedeného
subdodavatele.
(8)
Popis nabízeného technického řešení zpracovaný dle požadavků Přílohy 3 - Technická
specifikace. Popis nabízeného technického řešení musí být konkrétní, úplný a včetně kompletní
značkové specifikace nabízených dodávek a musí prokazovat, že nabízené řešení jednoznačně
splňuje všechny požadavky zadavatele. Popis nabízeného technického řešení bude zpracovaný
v níže uvedeném členění:
(a)
Detailní návrh cílového stavu respektující požadavky podle kapitol 3 až 6 Přílohy 3 Technická specifikace včetně uceleného detailního popisu jednotlivých částí systému a jejich
vzájemných vazeb. Detailní návrh cílového stavu musí dále obsahovat detailní popis
postupu implementace předmětu plnění včetně detailního popisu způsobu realizace
implementačních služeb uvedených v kapitole 5.2, resp. 5.3 Přílohy 3 - Technická
specifikace.
(b)
Detailní popis funkčních vlastností nabízeného plnění ve struktuře a rozsahu
uvedených v kapitolách 3 a 4 Přílohy 3 - Technická specifikace.
(c)
Detailní harmonogram projektu (vycházející a dodržující lhůty ze základního
harmonogramu viz kapitola 5.4 Přílohy 3 - Technická specifikace) včetně popisu
jednotlivých činností v dostatečném detailu. Z harmonogramu musí zejména vyplývat, že
realizace předmětu zakázky proběhne v požadovaných termínech.
(d)
Návrh akceptačních scénářů a návrh způsobu provedení akceptačních testů pro
položky K1 až K5 (viz kapitola 1 Přílohy 3 - Technická specifikace), v rozsahu, který zajistí
prověření všech požadovaných funkcí a případnou vazbu na ostatní položky/ systémy se
kterými konkrétní dodávka komunikuje nebo ke kterým je nějakým způsobem připojena,
tzn., dochází v jakékoliv formě k výměně dat.
(e)
Detailní popis navrhovaných školení v rozsahu požadovaném v kapitole 5 Přílohy 3
- Technická specifikace.
(f)
Detailní popis záručního a pozáručního servisu alespoň v rozsahu požadovaném v
kapitole 6 Přílohy 3 - Technická specifikace.
(g)
Detailní popis zajištění provozu tzn. servisních služeb alespoň v rozsahu dle
kapitoly 6 Přílohy 3 - Technická specifikace.
(9)

Další dokumenty dle potřeby a požadavků této zadávací dokumentace.
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5. Kvalifikace
5.1.

Splnění a prokázání splnění kvalifikace

5.1.1.

Splnění kvalifikace

(1)
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 53 ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 ZVZ, technických
kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 ZVZ a předloží čestné prohlášení o ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s § 50 odst. 1) písm. c) ZVZ.
(2)

Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.
5.1.2.

Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce

Dodavatel ve své nabídce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze 2.a této Zadávací dokumentace. Žádné
další doklady prokazující splnění kvalifikace nabídka nemusí obsahovat.
5.1.3.

Prokázání kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy

(1)
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace podle dále uvedených bodů Zadávací dokumentace.
(2)
Nepředložení těchto dokladů bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné
součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4) ZVZ.
(3)
Zadavatel explicitně upozorňuje na skutečnost, že uvedené doklady jsou součástí
dokumentace o veřejné zakázce, kterou je zadavatel povinen archivovat v souladu s požadavky §
155 ZVZ. Zadavatel tedy nebude tyto doklady uchazeči vracet.
(4)
Pokud uchazeč předloží v originále nebo ověřené kopii některé doklady k prokázání
technické kvalifikace již ve své nabídce, bude na ně při podpisu smlouvy pohlíženo již jako na
předložené.

5.2.

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

(1)
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci předloží dodavatel
v prosté kopii jako součást nabídky.
(2)
Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledku zadávacího řízení
uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dle odst. (1);
nepředložení těchto dokladů bude mj. zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné
součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4) ZVZ.
(3)
Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního
rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
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5.3.
(1)

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
(před podpisem smlouvy)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
(a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
(b)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
(c)
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
(d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
(e)

který není v likvidaci,

(f)
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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(g)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
(h)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
(j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

(k)
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
(2)
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího
odstavce předložením:
(a)
výpisů z evidence Rejstříku trestů dodavatele (právnické osoby) a statutárních
orgánů, resp. členů statutárních orgánů (fyzické osoby) [písm. a) a b)],
(b)
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [písm. f)],
(c)

potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)],

(d)
čestného prohlášení [písm. c) až e), g), j) až k)];
vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze 2.a této zadávací dokumentace.
(3)
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce.

5.4.
(1)

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
(před podpisem smlouvy)

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
(a)
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
(b)
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

(2)
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou
prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce.

5.5.

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
(před podpisem smlouvy)

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží:
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(1)
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam
významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu
a doby plnění.
Významnou dodávkou (referencí) se pro potřeby této zadávací dokumentace rozumí dodávka
obdobná předmětu plnění veřejné zakázky:
(a)
dodávka a implementace vysoce dostupného diskového úložiště typu "storage
cluster", a to ve výši alespoň 0,5 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku,
(b)
dodávka a implementace systému pro správu identit nad aplikačním prostředím
obdobnému stávajícímu systémovému a aplikačnímu prostředí Zadavatele, a to ve výši
alespoň 0,3 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku,
(c)
dodávka a implementace personálního a mzdového systému v aplikačním
prostředím obdobném stávajícímu systémovému a aplikačnímu prostředí Zadavatele, a to
ve výši alespoň 0,3 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku,
(d)
dodávka a implementace vysoce dostupného clusteru firewallů ve výši alespoň 0,2
mil Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku.
Vyžaduje se předložení seznamu:
(e)

min. 2 významných dodávek podle bodu (a),

(f)

min. 2 významných dodávek podle bodu (b),

(g)

min. 2 významných dodávek podle bodu (c),

(h)

min. 1 významné dodávky podle bodu (d).

Přílohou tohoto seznamu musí být:
(i.)
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží
dodáno veřejnému zadavateli, nebo
(ii.)
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
(iii.)
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li
současně možné osvědčení podle bodu ii. od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně;
tato osvědčení (prohlášení) musí prokazovat, že poskytnutá plnění byla obdobná
předmětu plnění této veřejné zakázky z hlediska předmětu a objemu, a dále plnění
bylo provedeno řádně bez vad a nedostatků.
•

Z důvodu úplnosti, správnosti a bezespornosti prokázání splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu žádáme o předložení seznamu referencí podle vzoru uvedeného v Příloze
2.d Zadávací dokumentace.

(2)
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.
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Pro plnění veřejné zakázky se vyžaduje sestavení minimálně 6 členného týmu, přičemž musí být
obsazeny následující pozice a splněny následující požadavky na členy týmu i jednotlivé pozice:
(a)
projektový manažer;
na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:
(i.)

VŠ vzdělání,

(ii.)

alespoň 3 roky praxe v oboru informačních technologií,

(iii.)
alespoň 3 referenční projekty v oblasti informačních technologií, na kterých
se podílel v obdobné pozici, ve výši minimálně 1 mil. Kč bez DPH za každý
jednotlivý projekt;
(iv.)
prokázání dosažení certifikace senior projektového manažera dle IPMA,
PMI, PRINCE2 nebo jiné rovnocenné metodiky projektového řízení na úrovni
komplexního řízení projektů a
(v.)

alespoň 3 roky praxe v projektovém řízení na požadované úrovni;

(b)
technický specialista storage;
na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:
(i.)

SŠ vzdělání,

(ii.)

alespoň 5 let praxe v oboru technologií systémů ukládání dat,

(iii.)
alespoň 3 referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné
zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH
za každý jednotlivý projekt;
(iv.)
prokázání dosažení certifikace pro návrh a implementaci systémů pro
ukládání dat (SAN, storage) pro nabízené technologie.
(c)
technický specialista operačních systémů a virtualizace;
na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:
(i.)
SŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe v oblasti informačních technologií a
minimálně tři referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné
zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH
za každý jednotlivý projekt. Prokázání dosažení certifikace pro návrh a
implementaci operačních systémů včetně terminálových služeb a virtualizace
Hyper-V a VDI, např. certifikace Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft
Certified Solutions Expert: Server Infrastructure a Desktop Infrastructure nebo
obdobné
(d)
technický specialista bezpečnosti sítí;
na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:
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(iii.)
alespoň 3 referenční projekty v oblasti informačních technologií, na kterých
se podílel v obdobné pozici,
(iv.)
prokázání dosažení certifikace na návrh a implementaci bezpečnosti sítí pro
nabízené technologie.
(e)
technický specialista intranetových řešení;
na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:
(i.)

SŠ vzdělání,

(ii.)

alespoň 3 roky praxe v oblasti informačních technologií,

(iii.)
alespoň 3 referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné
zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH
za každý jednotlivý projekt,
(iv.)
prokázání dosažení certifikace na návrh a implementaci intranetových
řešení (např. Microsoft Certified Professional Developer, Microsoft Certified
Solutions Expert:SharePoint nebo obdobné).
(f)
technický specialista systémů správy identit;
na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:
(i.)

SŠ vzdělání,

(ii.)

alespoň 3 roky praxe v oblasti informačních technologií,

(iii.)
alespoň 3 referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné
zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH
za každý jednotlivý projekt
Zadavatel dále požaduje, aby výše uvedené pozice byly obsazeny osobami schopnými
komunikovat v českém jazyce, případně aby osobě, která takové komunikace není schopna,
zabezpečil v rámci svých nákladů tlumočníka.
Požadavek na VŠ vzdělání je možné nahradit vzděláním SŠ a prokázáním relevantní profesní
zkušenosti v délce alespoň 5 let.
Požadované skutečnosti doloží uchazeč strukturovanými profesními životopisy jednotlivých členů
týmu včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných
těmito členy týmu. Pokud je pro danou pozici vyžadováno prokázání určitého vzdělání, certifikace
či profesní způsobilosti, jako přílohu strukturovaného profesního životopisu daného člena týmu
uchazeč předloží doklady o vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení), certifikáty nebo
obdobná osvědčení či doklady o profesní způsobilosti, a to alespoň v rozsahu odborností
uvedených u každé pozice. Požadované certifikáty mohou být předloženy v českém, latinském
nebo anglickém jazyce.
Strukturované životopisy musí obsahovat minimálně následující údaje:
1.

Jména a příjmení člena týmu

2.

Funkci při plnění veřejné zakázky
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3.
Pracovně-právní vztah k uchazeči (V případě, že člen týmu nemá s uchazečem uzavřen
pracovně-právní vztah, musí doložit rovněž doklady v souladu § 51 odst. 4 ZVZ.)
4.

Dosažené vzdělání

5.

Délku odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem

6.
Relevantní významné a ověřitelné služby, na kterých se člen podílel včetně popisu
role a vykonávaných aktivit a kontaktních údajů k ověření
7.

Přehled certifikátů nebo osvědčení

8.

Vlastnoruční podpis člena týmu

Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky.
Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem.
•

Z důvodu úplnosti, správnosti a bezespornosti prokázání splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu žádáme o předložení profesních životopisů podle vzoru uvedeného v Příloze
2.e Zadávací dokumentace.

5.6.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů

Dodavatel je v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ oprávněn splnit kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. b) a
d) ZVZ v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce
(a)
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst.
1) písm. j) ZVZ (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se
zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence) subdodavatelem a
(b)
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) a
d).

5.7.

Společná nabídka více dodavatelů

(1)
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 5.6 použije obdobně.
(2)
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s
§ 51 odst. 6 ZVZ přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo
jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a
Verze: 4.0
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nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.

5.8.

Zahraniční dodavatel

(1)
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání,
případně bydliště, a to v souladu s § 51 odst. 7 ZVZ.
(2)

Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.

5.9.

Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat
kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému
zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo
může zmeškání lhůty prominout.

6. Další podmínky zadávacího řízení
(1)
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, že nebudou zajištěny potřebné
finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně i jen k části zakázky.
(2)

Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.

(3)
Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo
vyloučených uchazečů nebudou vráceny.
(4)
Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a
bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

7. Příprava a podání nabídek
7.1.

Lhůta pro podání nabídek

(1)
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat a která je
uvedena v certifikovaném elektronickém nástroji eZak, který zadavatel provozuje na adrese
https://zakazky.muml.cz/.
•

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 3. 2015 do 12:30 hodin.

(2)
Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do místa
pro podání nabídek.
(3)
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel
takového uchazeče bezodkladně vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
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7.2.

Místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají v rámci certifikovaného elektronického nástroje eZak, který zadavatel
provozuje na adrese https://zakazky.muml.cz/.

7.3.

Změny a odvolání nabídky

Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze ve lhůtě pro podání nabídek. Poté
začíná běžet lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku
měnit. Doba závaznosti nabídky je uvedena ve Výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

7.4.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

(1)
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího
řízení (dotaz) ze strany dodavatelů, musí být zadavateli doručena pouze v písemné formě
(způsobem uvedeným v bodě 1 – prostřednictvím nástroje eZak) a nejpozději 5 pracovních dní
před koncem lhůty pro podání nabídek.
(2)
Zadavatel odešle dodatečné informace do 3 pracovních dnů od doručení požadavku
dodavatele.
(3)
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou součástí zadávacích podmínek a
nedodržení požadavků v nich uvedených může vést k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Zadavatel z toho důvodu upozorňuje, že dodatečné informace k zadávacím podmínkám
uveřejňuje na profilu zadavatele a rozesílá je též automaticky těm dodavatelům, kteří zadavateli
sdělí své kontaktní údaje (např. na profilu zadavatele při stahování Zadávací dokumentace).
V případě, že dodavatel neuvede své kontaktní údaje na profilu zadavatele (např. z toho
důvodu, že nezískal Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele), zašle dodavatel své
kontaktní údaje na kontaktní adresu zadavatele uvedenou v čl. 1.1 této Zadávací dokumentace.
Dodavatel, který tak neučiní, se vystavuje riziku nesplnění požadavku zadavatele uvedeného
v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám a následnému vyloučení ze zadávacího
řízení.

8. Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční v termínu uvedeném ve Výzvě k podání nabídek a prokázání
kvalifikace v sídle zadavatele, tj. v budově Městského úřadu v Mariánských Lázních, Ruská 155,
353 01 Mariánské Lázně, ve velké zasedací místnosti – 1. patro.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla
doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Přítomnost zástupců uchazečů na otevírání obálek může
komise či zadavatel podmínit prokázáním vztahu zástupce k uchazeči; v takovém případě se
zástupci prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je
zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti.
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9. Posouzení a hodnocení nabídek
9.1.

Posouzení kvalifikačních předpokladů

Při posuzování kvalifikace se považuje za dostatečné alespoň dosažení limitů požadovaných
zadavatelem, případně jejich překročení. Uchazeči, kteří ve své nabídce neprokáží splnění
některého z kvalifikačních předpokladů, mohou být ze zadávacího řízení vyloučeni. Zadavatel si
vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů další doklady a informace oproti těm, které byly uvedeny
v nabídce. Uchazeči, kteří nesplní některý z kvalifikačních předpokladů, budou ze zadávacího
řízení vyloučeni. Vyloučení bude dotyčným uchazečům bezodkladně písemně oznámeno.

9.2.

Posouzení nabídek

Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, a
nabídky, které nesplňují kterýkoli z požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
dokumentaci (s výjimkou formálních požadavků podle bodu 4.1.2 a čestných prohlášení),
zadavatel vyřadí a uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti
v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů vysvětlení nejasností v
nabídce.

9.3.

Hodnotící kritéria

(1)

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

(2)

Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy jsou:
(a)

Výše nabídkové ceny – 70 %

(b)

Technická úroveň – 30 %
kritérium se dále rozpadá na tři subkritéria:
(i.)

Nároky na administraci a bezpečnost aplikačního prostředí
(0 - 1 bod)

(ii.)

Nároky na administraci aplikačního prostředí - zálohování a obnova dat
(0 – 1 bod)

(iii.)

Podpora mobilních zařízení
(0 – 1 bod)

(3)
Zadavatel stanovil následující způsob hodnocení výše uvedených hodnotících kritérií
(v pořadí podle předchozího odstavce):
(a)

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

(b)
Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvíce bodů za technickou úroveň
nabízeného řešení v součtu bodů podle následujících subkritérií (viz též tabulka
s hodnocenými parametry v bodě 4.1 Přílohy 3 – Technická specifikace):
(i.)
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1 bod - řešení zcela splňuje požadavky subkritéria
0 bodů - řešení nesplňuje (byť i jen částečně) požadavky subkritéria
(ii.)

Nároky na administraci aplikačního prostředí - zálohování a obnova dat
(0 - 1 bod)
1 bod - řešení zcela splňuje požadavky subkritéria
0 bodů - řešení nesplňuje (byť i jen částečně) požadavky subkritéria

(iii.)

Podpora mobilních zařízení
(0 - 1 bod)
1 bod - řešení zcela splňuje požadavky subkritéria
0 bodů - řešení nesplňuje (byť i jen částečně) požadavky subkritéria

(iv.)
Uchazeč je povinen tabulku s hodnocenými parametry uvedenou v bodě 4.1
Přílohy 3 – Technická specifikace vyplnit takovým způsobem, aby zadavatel mohl
bez pochybností pro každou položku tabulky určit a ověřit počet bodů, které
nabídka získala. Součástí popisu technického řešení musí být i podrobný popis
způsobu realizace požadovaných služeb s důrazem na postupy, kterými uchazeč
zajistí dosažení požadovaných cílů.
Pokud z nabídky uchazeče nebude zřejmé, jakým způsobem řešení splňuje
požadavky podle výše uvedených hodnotících subkritérií, bude nabídce přiděleno
tolik bodů, kolik odpovídá skutečnostem v nabídce uvedeným jednoznačným
způsobem.
(c)
Zadavatel si před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky vyhrazuje právo s
předstihem 14 dnů vyžádat prezentaci před hodnotící komisí namátkově vybraných
hodnocených parametrů. Při této prezentaci bude uchazeč povinen předvést vyžádanou
funkci (vyžádané funkce) na konkrétních datech ve shodě s požadavky uvedenými v
Příloze č. 3 této ZD - Technická specifikace.
(4)
Uchazeč není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení,
dalšími podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že uchazeč uvede
několik rozdílných hodnot pro jedno konkrétní hodnotící kritérium či subkritérium (s výjimkou
případů, kdy půjde o zjevnou chybu v psaní nebo snadno a jednoznačně odůvodnitelnou chybu v
nabídce) nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě
než zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách (s výjimkou případů, kdy lze provést
jednoznačný přepočet na požadovanou veličinu či formu).
(5)
Jsou-li pro hodnoty dílčího hodnotícího kritéria jiného, než je cena, stanoveny v zadávacích
podmínkách mezní (minimální či maximální) hodnoty, nabídka některého z uchazečů tyto
stanovené mezní hodnoty nedodrží a v zadávacích podmínkách není ustanoveno jinak, bude této
nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria přiřazeno 0 bodů.
(6)
Pokud dojde k tomu, že dvě či více nabídek budou hodnoceny shodně a byli tak dva či více
uchazečů, se kterými by měl zadavatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat jako
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nejvhodnější tu ze shodně nejlépe hodnocených nabídek nabídku, která byla zadavateli doručena
jako první.

9.4.

Všeobecný způsob hodnocení nabídek

(1)
Pokud je v předchozím bodě uveden pro některé z hodnotících kritérií či subkritérií způsob
hodnocení odlišně od tohoto všeobecného způsobu hodnocení, má přednost před tímto
všeobecným způsobem hodnocení.
(2)

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.

(3)
Bodové hodnocení nabídky je dáno součtem bodových hodnocení nabídky v jednotlivých
dílčích hodnotících kritériích. V každém dílčím hodnotícím kritériu může nabídka získat
maximálně tolik bodů, kolik je váha tohoto kritéria uvedená v procentech.
(4)
Každé jednotlivé nabídce je v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria přiděleno bodové
hodnocení, které vyjadřuje úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
(a)
pro kritéria, u kterých je nejlepší umístění vyjádřeno nejvyšším číslem (např. výše
smluvní pokuty), je bodová hodnota dána vzorcem Bodové_Hodnocení =
Hodnota_Nabídky / Hodnota_Nejlepší_Nabídky * Váha_Kritéria * 100,
(b)
pro kritéria, u kterých je nejlepší umístění vyjádřeno nejnižším číslem (např. výše
nabídkové ceny), je bodová hodnota dána vzorcem Bodové_Hodnocení =
Hodnota_Nejlepší_Nabídky / Hodnota_Nabídky * Váha_Kritéria * 100.
(5)
Údaj Hodnota_Nabídky se každé jednotlivé nabídce v rámci každého dílčího hodnotícího
kritéria určí
(a)
pro kritéria, která jsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (např. výše nabídkové ceny),
jako přímá číselná hodnota nabídnutá uchazečem,
(b)
pro kritéria, která nejsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (např. úroveň technického
řešení) a pro která je přesně stanoven způsob hodnocení (např. pomocí hodnotící tabulky),
jako výsledek hodnocení, které nabídka získá podle stanoveného způsobu,
(c)
pro kritéria, která nejsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (např. úroveň navržené
metodiky postupu plnění veřejné zakázky) a pro která není přesně stanoven způsob
hodnocení, jako součet bodů, které nabídce v rámci dílčího kritéria přidělí jednotliví
členové hodnotící komise tak, že dle svého názoru nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a
každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
(6)
Pokud se dílčí hodnotící kritérium rozpadá do dalších hodnotících kritérií, použije se výše
uvedený postup obdobně.
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9.5.

Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele; v tom případě se obě tato
Oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

10. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace:
1. Krycí list
2. Vzorové dokumenty pro zpracování nabídky:
2.a. Vzor čestného prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů
2.b. Vzor čestného prohlášení podle § 68 ZVZ
2.c. Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
2.d. Vzor formuláře pro prokázání splnění kvalifikačních požadavků na reference
2.e. Vzor profesního životopisu
2.f. Vzor čestného prohlášení o subdodavatelích
3. Technická specifikace
3.a. Technická specifikace
3.b. Položkový rozpočet
4. Závazný vzor smlouvy o dílo
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Příloha č. 2:

Nabídka Zhotovitele (části relevantní pro plnění předmětu smlouvy)

Příloha č. 3:

Seznam kontaktních osob

Zástupce dodavatele:
Michal Vitha, 725 255 309, michal.vitha@zmservis.cz

Zástupce subdodavatele:
Jiří Kubát, 724 015 366, jiri.kubat@autocont.cz

Projektový Manažer:
Pavel Mrva, 724 132 148, pavel.mrva@autocont.cz

Zástupce za objednatele:
Ing. Patrick Klen, 728074293, patrick.klen@marianskelazne.cz

Příloha č. 4:

Licenční podmínky licencovaných programů

Licenční podmínky dle článku XVI. smlouvy

Příloha č. 5:

Seznam poskytovaného software

1x VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit
3x Windows Server Standard 2012R2
5x Windows Server CAL 2012
5x Windows Remote Desktop Server CAL 2012
1x FortiAnalyzer
1x Portál úředníka aMoss.GOV (nad licenci Sharepoint obsažené v WinSvrStd 2012R2)
1x Nintex Workflow (Workgroup ed.)
1x Magma HCM
1x AneT TIME Standard
1x ACidentita Lite
1x Kofax Express Desktop
1x Acronis

