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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍCH OSOB
1.1

Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele

Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČO zadavatele

60609460

Profil zadavatele

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

1.2

Zástupce zadavatele

Zástupcem zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Mgr. Petr
Pernica, advokát, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 04195141, ID datové schránky:
qpa7a7c, e-mail: pernica@e-counsel.cz Zástupce zadavatele je v souladu s ust. § 43 ZZVZ
pověřen výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení a je taktéž pověřen
k přijímání případných námitek dodavatelů dle ust. § 241 a násl. ZZVZ (tím není dotčeno
oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele). Zástupce zadavatele
zajišťuje na straně zadavatele též komunikaci dle čl. 2.
2

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Veřejná

zakázka

je

zadávána

v plném

rozsahu

elektronicky

prostřednictvím

elektronického nástroje Tender arena (dále jen „elektronický nástroj“) dostupného
na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj. Veškeré úkony v rámci
tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho
zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického
nástroje.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji.
Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva či nikoliv.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Návod pro registraci dodavatele
v elektronickém nástroji je obsažen v dokumentu Často kladených otázkách dostupných zde:
https://www.tenderarena.cz/castoKladeneOtazky.jsf#castoKladeneOtazky.
Zadavatel upozorňuje,

že

registrace

neproběhne
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okamžitě

a

podléhá

akceptaci

administrátorem systému v délce až 2 pracovních dnů; v případě nedostatků v žádosti o
registraci může dojít i k zamítnutí registrace.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele,
odpovídá vždy dodavatel. Zadavatel v souladu se ZZVZ požaduje, aby nabídky byly
zašifrovány prostřednictvím veřejného klíče (certifikátu pro šifrování) zpřístupněného
zadavatelem, jinak se nabídka nebude považovat za podanou a nebude se k ní v souladu
s § 28 odst. 2 přihlížet.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://www.tenderarena.cz/castoKladeneOtazky.jsf#castoKladeneOtazky.
Systémové požadavky na IT vybavení jsou uvedeny na adrese
https://www.tenderarena.cz/castoKladeneOtazky.jsf#castoKladeneOtazky.
Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje je
možné využít uživatelskou podporu (tel.: +420 226 258 888, e-mail: support@tendersystems.cz,
on-line helpdesková aplikace na webové adrese http://helpdesk.egordion.cz).
3

INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a podpora zakázkového software, jenž
umožní pojmout a zefektivnit agendu správy chráněných území Olomouckého kraje. Software
zajistí centrální uložení všech dat agendy na serveru, ke kterým budou uživatelé přistupovat
online prostřednictvím klientské aplikace, kterou spustí ve webovém prohlížeči v rozsahu
přidělené uživatelské role.
Podrobné

vymezení

předmětu

veřejné

zakázky,

včetně

technických

podmínek

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací
dokumentace.
3.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

kód CPV 72230000-6 | Vývoj programového vybavení na zakázku
kód CPV 48000000-8 | Balíky programů a informační systémy
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3.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená postupem podle ust. § 16 a násl. ZZVZ činí
2 429 000,- Kč bez DPH za plnění dle návrhu smlouvy o vytvoření SW a 648 000 Kč bez DPH za
plnění dle návrhu smlouvy o podpoře za dobu 48 měsíců.
3.4

Další informace

Předmět plnění veřejné zakázky bude (spolu)financován z projektu „Podpora biodiverzity v
Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky významné lokality“ registrační číslo projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009996, v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020.
4

LHŮTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel zahájí plnění veřejné zakázky bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy na plnění
veřejné zakázky. Vytvoření SW je požadováno ve lhůtě 300 dnů ode dne nabytí účinnosti
smlouvy na vytvoření SW. Poskytování služeb podpory je požadováno ode dne předání SW
k užívání na dobu neurčitou. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 zadávací
dokumentace.
5

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

S ohledem na charakter veřejné zakázky nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.
6

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je s poukazem na obdobné použití ust. § 73 a násl.
ZZVZ dodavatel, který prokáže splnění požadavků:
a)

základní způsobilosti podle ust. §74 a § 75 ZZVZ, je-li požadována (odst. 6.1),

b)

profesní způsobilosti podle ust. § 77 ZZVZ, je-li požadována (odst. 6.2),

c)

ekonomické kvalifikace podle ust. § 78 ZZVZ, je-li požadována (odst. 6.3) a

d)

technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ, je-li požadována (odst. 6.4).
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6.1

Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.
a)

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
- každou právnickou osobu a

právnická osoba, musí podmínku splňovat tato - každou fyzickou osobu,
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu pro niž je dle ZZVZ a zadávacích
této právnické osoby a osoba zastupující tuto podmínek vyžadován.
právnickou

osobu

v

statutárním

orgánu

dodavatele;
Pro prokazování kvalifikace prostřednictvím
pobočky závodu platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.
Pobočka závodu, která má sídlo na území České
republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ považuje za
dodavatele se sídlem v České republice.
- Potvrzení příslušného finančního
úřadu
nemá v České republice ani v zemi svého sídla a
b)

v evidenci

daní

zachycen

splatný

daňový

nedoplatek;

- Čestné prohlášení dodavatele ve
vztahu ke spotřební dani, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního požadavku.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
c)

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále jednoznačně vyplývá splnění tohoto
na veřejné zdravotní pojištění;

kvalifikačního požadavku.
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Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále Potvrzení

d)

příslušné

okresní

správy

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní sociálního zabezpečení.
politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena

- Výpis z obchodního rejstříku,
nebo

nucená správa podle jiného právního předpisu - čestné prohlášení dodavatele ve
nebo v obdobné situaci podle právního řádu vztahu k naplnění tohoto požadavku

e)

v případě,

země sídla dodavatele.

že

dodavatel

není

v obchodním rejstříku zapsán.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.
6.2

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis

a)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence.

z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
Živnostenské oprávnění – s předmětem
podnikání: Výroba, obchod a služby
neuvedené

b)

v

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu živnostenského
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

podnikání:

přílohách
zákona,

Poskytování

1

až

3

obor
software,

poradenství v oblasti informačních
technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti a webové portály.
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadavku na profesní způsobilost dle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného
v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění
požadavků na profesní způsobilost.
6.3

Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ

Pro toto zadávací řízení se nepoužije.
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6.4

Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
Předložení seznamu významných zakázek,
v němž budou uvedeny alespoň následující
údaje:
a) název objednatele,
b) předmět významné zakázky,
c) doba realizace významné zakázky,
d) finanční objem významné zakázky, je-li
dále požadován,
e) kontaktní osoba objednatele, u které
bude

možné

realizaci

významné

zakázky ověřit, vč. kontaktního e-mailu
a telefonu
Ze seznamu významných zakázek musí
a)

seznam významných zakázek realizovaných v jednoznačně vyplývat, že dodavatel
posledních 3 letech před zahájením v uvedeném období (tj. v posledních 3 letech
zadávacího řízení;

před

zahájením

zadávacího

řízení)

realizoval alespoň tyto významné zakázky:
1. 2

významné

předmětem
zprovoznění

zakázky,

bylo

jejichž

vytvoření

webové

a

klientské

(server-klient) aplikace o finančním
objemu každé takové významné
zakázky nejméně ve výši 1 mil. Kč
bez DPH.
Není-li stanoveno jinak, kvalifikaci rovněž
splní dodavatel v případě, že se jedná o
významné zakázky zahájené dříve než
v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení či později, pokud byly
v posledních 3 letech dokončeny.
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7

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
7.1

Nahrazení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením

Dodavatel je oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci v nabídce čestným
prohlášením dle § 53 odst. 4 ZZVZ.
Z důvodu efektivnějšího postupu v zadávacím řízení zadavatel doporučuje, aby dodavatelé
využili možnosti v nabídce doložit přímo originály příslušných dokumentů v elektronické
podobě, neboť v případě vybraného dodavatele je zadavatel povinen si originály či ověřené
kopie dokumentů následně vyžádat (viz odst. 7.3).
7.2

Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech doklady/čestnými prohlášeními
předloženými v prostých kopiích (např. v naskenované podobě). Zadavatel může pro účely
zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat
předložení originálu dokladu v elektronické podobě.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné. V ČR jde zejména o
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo
-výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům (prostý) překlad do
českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si
vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit
k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Doklady o vzdělání (např. vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
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7.3

Doklady předkládané vybraným dodavatelem

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá
předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení
předloženy, a to v elektronické podobě (viz článek 2).
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení,
které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele
(v takovém případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se
může jednat o původní listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované
konverze převeden do elektronické podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní
správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
7.4

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem a ZZVZ.
Potvrzení pro zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k


daňovým nedoplatkům Finanční úřad pro Prahu 1,



nedoplatkům na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti Pražská správa sociálního zabezpečení.

7.5

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti, ekonomické
kvalifikace nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu a zadávací
dokumentace nestanoví jinak, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle odst. 6.2 písm. a)
zadávací dokumentace - výpis z obchodního rejstříku).
Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného
koncernu jako účastník.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle odst. 6.1 zadávací
dokumentace (ust. § 74 a § 75 ZZVZ) jinou osobou,
b) doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 6.2 písm. a) zadávací
dokumentace (ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) jinou osobou,
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c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby, a
d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem)
k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále viz ust. § 83 odst. 2 ZZVZ.
7.6

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní způsobilost (odst. 6.1 zadávací
dokumentace) a profesní způsobilost (odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace) každý z těchto
dodavatelů samostatně v plném rozsahu.
Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:
a) Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený
pro komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího řízení;
b) Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např.
smlouva), z něhož bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a
nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
7.7

Důsledek nesplnění kvalifikace

Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadávací
dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o
vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ z těchto důvodů ze
zadávacího řízení vyloučen.
8
8.1.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou textu návrhů smluv, které jsou přílohou

zadávací dokumentace a které jsou pro účastníka závazné. Účastník není oprávněn činit
jakékoliv změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně označeny pro doplnění ze
strany účastníka.
8.2.

Účastník musí každý návrh smlouvy učinit součástí nabídky s doplněními v označených

místech, avšak návrh nemusí být podepsán.
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9

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

V nabídce musí být uvedena
-

cena celkem v Kč bez DPH

-

sazba DPH

-

cena celkem v Kč včetně DPH.

K ceně bez DPH připočte účastník DPH podle právních předpisů účinných ke dni podání
nabídky.
Nabídková cena uvedená v nabídce
a) musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky;
součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady účastníka
nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění, není-li zadávacími
podmínkami výslovně stanoveno jinak, a
b) může být měněna pouze za podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace, jsou-li
takové podmínky dány.
Nabídkovou cenou pro účely hodnocení nabídek se rozumí cena plnění dle návrhu
smlouvy o vytvoření SW a ceny plnění dle návrhu smlouvy o podpoře za dobu 48 měsíců
uvedená v krycím listu nabídky, příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení je povinen doplnit ceny plnění do jednotlivých návrhů smluv, přílohy
č. 1 zadávací dokumentace, a zároveň je povinen uvést nabídkovou cenu do krycího listu
nabídky, přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
10 HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 a násl. ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
celkem.
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen celkem v Kč bez DPH nabídnutých účastníky
v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace. Za nejvhodnější bude považována nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou celkem.
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V případě rovnosti cenových nabídek účastníků, kteří se mohou stát vybranými dodavateli,
rozhodne o jejich pořadí los.
11 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
11.1 Účastník podá pouze úplnou elektronickou podobu nabídky, a to s využitím
elektronického nástroje dle čl. 2 zadávací dokumentace. Nabídka musí být šifrována
v souladu s požadavky právních předpisů a elektronického nástroje.
11.2 Nabídka musí být zpracována v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří odborné
názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém jazyce;
v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně používány i
v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.
11.3 V případě, že jsou některé údaje v nabídce účastníka uvedeny v jiné měně než v Kč,
aniž by to bylo v rozporu se zadávací dokumentací, použije se pro přepočet na Kč
kurz ČNB (střed) vyhlášený ke dni zahájení zadávacího řízení.
11.4 Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dále požadované informace a
doklady, a doporučuje použít následující pořadí dokumentů (zejména budou-li
součástí jednoho souboru):










obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
doklady prokazující splnění kvalifikace, resp. čestné prohlášení o splnění
kvalifikace,
návrhy smluv včetně příslušných příloh,
harmonogram plnění, tj. popis harmonogramu provádění jednotlivých činností
a dodávek uvedených v čl. 2 návrhu smlouvy o vytvoření SW, jako přílohu č. 2
návrhu smlouvy o vytvoření SW,
seznam poddodavatelů, kteří se budou ve smyslu čl. 10 návrhu smlouvy o
vytvoření SW podílet na plnění, jako přílohu č. 3 návrhu smlouvy o vytvoření SW,
rozpočet, tj. podrobný rozpis ceny plnění v minimálním rozsahu dle odst. 5.3
návrhu smlouvy o vytvoření SW, jako přílohu č. 4 návrhu smlouvy o vytvoření
SW,
ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky.

12 ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky.
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Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může
být považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou
funkcionalitu.
13 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek.
Žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ (7 pracovních dnů před
koncem lhůty pro podání nabídek).
Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení
této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím
elektronického nástroje dle článku 2 zadávací dokumentace, případně i prostřednictvím
datové schránky či na emailovou adresu zástupce zadavatele dle odst. 1.2 zadávací
dokumentace.
Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně
přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek ust. § 98 odst. 1 ZZVZ
vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle ust. § 99 ZZVZ může takto rovněž
uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
14 PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM
14.1 Dodavatel, který byl zadavatelem (komisí) identifikován jako vybraný dodavatel,
doloží na výzvu zadavatele za podmínek článku 2 (tj. v elektronické podobě)
a) doklady o kvalifikaci ve smyslu odst. 7.3 zadávací dokumentace,
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b) návrhy smluv na plnění veřejné zakázky včetně všech příloh ve formátu MS
WORD, a to případně i s anonymizovanými informacemi, které ve smyslu § 3
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, nebudou uveřejněny.
14.2 Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné
zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel
vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů
o skutečných majitelích nebo
a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a

b)

k předložení dokladů v elektronické podobě, z nichž vyplývá vztah všech osob
podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou například
1.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2.

seznam akcionářů,

3.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

a to vše v souladu s článkem 2Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. v elektronické
podobě.
15 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Účastník je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje dle článku 2, a to do konce lhůty pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek:

do 08.06.2020 do 9 hod.

Místo (adresa) pro elektronické podání nabídek:

viz adresa profilu zadavatele

16 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.
17 VÝHRADY ZADAVATELE
17.1 Náklady spojené se svou účastí v zadávacím řízení nese účastník.
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17.2 Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky či zrušit zadávací řízení
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
17.3 Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat v případě identifikace mimořádně nízké
nabídkové ceny dle § 113 ZZVZ.
17.4 Zadavatel si ve smyslu ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí
o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele
uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o výběru
dodavatele se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění.
17.5 Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.
17.6 Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je
opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů.
Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
17.7 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka, který přímo
nebo prostřednictvím poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník prokazuje
kvalifikaci, poruší ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů.
17.8 Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
18 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
18.1 Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále
jen „GDPR“) účastníky o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího
řízení dle ZZVZ.
18.2 Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje
dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů
statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob,
prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního
týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.
18.3 Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci
zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ.
Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v
písemné formě na adrese sídla zadavatele.
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18.4 Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli
osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 ZZVZ.
19 SEZNAM PŘÍLOH
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (závazný text návrhů smluv)
a) Návrh smlouvy o vytvoření SW
b) Návrh smlouvy o podpoře
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 - Krycí list

V Brně dne 21.05.2020

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Pernica
Olomoucký kraj
právně zastoupený
Mgr. Petr Pernica, advokát

Stránka 19 z 19

Číslo smlouvy:

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O DÍLO
Smlouva o vytvoření SW „Webová a mapová aplikace pro
správu a evidenci chráněných území v Olomouckém kraji"
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. a podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
1.1. Olomoucký kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
kontaktní osoba:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
60609460
CZ60609460
Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Bc. Ing. Renata Honzáková, vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel. 585 508 835, e-mail:
r.honzakova@olkraj.cz
Ing. Milan Kudela, tel. 585 508 446, e-mail: m.kudela@olkraj.cz
Česká spořitelna, a.s.
3344722/0800

a
1.2. Obchodní firma
se sídlem: "[doplní účastník]"
IČO: "[doplní účastník]"
DIČ: "[doplní účastník]"
zastoupená: "[doplní účastník]"
bankovní spojení: "[doplní účastník]"
č.ú.: "[doplní účastník]"
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném "[doplní účastník]"
kontaktní osoba: "[doplní účastník]"
telefon: "[doplní účastník]"
e-mail: "[doplní účastník]"
(dále jen „Zhotovitel“)
Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Webová a mapová
aplikace pro správu a evidenci chráněných území v Olomouckém kraji", zadávanou

Objednatelem, jakožto zadavatelem, v rámci dotačního projektu „Podpora biodiverzity
v Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky významné lokality“ registrační číslo
projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009996 (dále jen projekt), který je spolufinancován
Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy. Předmětem díla dle této smlouvy jsou
následující činnosti a dodávky ze strany Zhotovitele:
2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodání zakázkového Softwaru, jenž umožní pojmout a
zefektivnit agendu správy chráněných území Olomouckého kraje (dále jen CHÚ).
Software zajistí centrální uložení všech dat agendy na serveru, ke kterým budou uživatelé
přistupovat v rozsahu přidělené uživatelské role prostřednictvím klientské aplikace nebo
webové aplikace, kterou spustí ve webovém prohlížeči.
2.1.1. Zhotovitel provede analýzu procesů a navrhne strukturu řešení. Součástí analýzy
procesů a navržené struktury řešení bude i systémové schéma nasazení aplikace a
procesů v infrastruktuře Objednatele s ohledem na bezpečnostní politiku Objednatele
a směrnici GDPR. Po odsouhlasení návrhu Objednatelem může Zhotovitel začít s
vývojem aplikace.
2.1.2. Zhotovitel provede implementaci dodaného Softwaru do infrastruktury Objednatele
(součástí implementace je zkušební provoz, zaškolení editorů, schvalovatelů a
správce aplikace). Před zahájením samotné implementace je Zhotovitel povinen
předložit Objednateli prováděcí dokumentaci, v níž bude uvedeno, jakým způsobem
bude provedena implementace dodávaného programového vybavení do infrastruktury
Objednatele (do HW a SW prostředí). Součástí této dokumentace bude i databázové
schéma a tzv. ER model (Entity-relationship model) popisující schéma, strukturu a
vazbu mezi daty.
2.1.3. Zhotovitel vytvoří příručky pro jednotlivé požadované role (veřejnost, zpracovatel,
editor, schvalovatel, správce aplikace). Tyto příručky budou obsahovat popisy všech
rozhraní aplikace.
2.1.4. Zhotovitel provede školení pro jednotlivé role. Pro roli editora min. dvoudenní školení,
pro ostatní role jednodenní školení. Termíny školení pro jednotlivé role budou
dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem v průběhu realizace díla.
2.1.5. Zhotovitel dodá prováděcí dokumentaci včetně technologického schématu aplikace.
2.1.6. Zhotovitel dodá Software, který bude realizován v následujícím minimálním rozsahu:
Software bude spravovat agendu představující evidenci jednotlivých v prostoru
definovaných území a k nim napojených popisných a grafických dat včetně
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příloh v podobě různých dokumentů. Datová struktura bude specifikována v
průběhu realizace dodávky software na základě podrobné analýzy.
Dále se pro každé CHÚ (vyjma území v kategorii Natura 2000) plánují zásahy
(činnosti), které je potřeba provést v rámci péče na daném území (údržba
značení, sečení luk atd.). V prostředí software bude možné plánovat,
schvalovat a vytvářet zásahy (činnosti) s ohledem na právní předpisy podklady
(dokumenty) pro následné objednávání služeb u externích dodavatelů
(podklady pro veřejnou soutěž). Vysoutěžené zakázky evidovat ve vazbě na
plán péče v daném území a rozpočet.
Software umožní, že u jednotlivých objednávek (smluv) budou evidovány jejich
klíčové parametry (dodavatel, vysoutěžené ceny včetně kvantitativních metrik
jako je plocha území atd.) včetně vazby na celkový roční rozpočet tak, aby v
průběhu roku bylo zřejmé, jaké zásahy se realizovaly, jak nákladné skutečně
byly a kolik finančních prostředků tedy z rozpočtu KÚOK zbývá k
proinvestování.
Software umožní, že u jednotlivých CHÚ bude dohledatelná historie
realizovaných zakázek včetně ekonomických údajů a dokumentů souvisejících
s jejich akceptací.
Vedle centrální evidence CHÚ vytvoří Zhotovitel tzv. Rezervační knihu, která
pro každé jednotlivé území nabídne chronologicky seřazené informace o tom,
jaké změny v evidenci CHÚ nastaly a byly provedeny včetně záznamů o editaci
dat jednotlivými uživateli. Jedná se především o změny stavu (schválení plánu
péče, přehlášení území, editace dat nebo např. přiložení dokumentu, mapy
nebo článku). Tento přehled slouží pro časovou a věcnou kontrolu všech aktivit
uživatelů souvisejících se správou a péčí o CHÚ.
Součástí softwaru bude také agenda dodavatelů, se kterými KÚOK uzavřel
smlouvu. U dodavatelů budou evidovány nejen kontaktní informace a vazby na
jednotlivé zakázky, nýbrž také záznamy o udělených sankcích a prodlení s
předáním plnění uzavřených smluv.
Dodanou součástí softwaru bude mapová vizualizace poloh CHÚ včetně
ochranných pásem s možností změny zobrazení mapových podkladů (volba
mezi polohopisem, katastrální mapou a leteckými snímky), výběrem prvků a
prostorovým vyhledáváním včetně tisku mapové přílohy s aktuálním
zobrazením. Mapový klient nebude obsahovat nástroje na editaci geodat,
pouze umožní jejich import z formátů Esri Shapefile nebo GML.
Vzhledem k maximálnímu využití současných licencí SW ESRI a Microsoft
bude Zhotovitelem rozšířena funkčnost stávajících systémů a nikoliv vytvoření
dalšího ostrovního systému či nákup obdobného SW, který již máme
k dispozici.
Stránka 3 (celkem 22)

Pro práci v Softwaru Zhotovitel zajistí činnosti pro jednotlivá role dle specifikace
a vymezení u jednotlivých rolí:
Veřejnost
 Bez registrace.
 Nahlíží na vybraná data z evidence CHÚ. Jejich rozsah stanoví Editor.
 Prohlíží články a jiný informační obsah tzv. Rezervační knihy, který
Editor označí za veřejný.
Zpracovatel
 Registrovaný uživatel.
 Nahlíží na vlastní Smlouvy, Dodatky a podklady k CHÚ.
 Předává dokumenty a geografická data s lokalizací CHÚ a přírodních
parků.
Editor
 Registrovaný uživatel.
 Edituje data Registrační knihy, Správy území, ZCHÚ, přírodních parků a
vytváří vlastní data k objektům Natura 2000. Samotná data Natura 2000
nevytváří ani je needituje.
 Vyhledává a filtruje všechna uložená data.
 Exportuje
tabulky
se
seznamy
CHÚ,
Smluv,
Plánů
zásahů, Dodavatelů do formátu MS Excel.
 Má přidělena některá území ZCHÚ a přírodní parky, u kterých je veden
jako jejich správce, který přijímá notifikace o editaci / aktualizaci dat.
Schvalovatel
 Registrovaný uživatel.
 Je autoritou, která schvaluje data v rámci stanovených procesů.
 Edituje ekonomická data (ročního rozpočtu) včetně položek
proplacených faktur.
 Přijímá notifikace všech editorů.
Správce aplikace
 Registrovaný uživatel.
 Edituje hesláře.
 Spravuje uživatelské účty.
Podrobný popis je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2.2. Předmět smlouvy obsahuje veškerá plnění, která jsou nezbytná pro vytvoření aplikace
pro správu chráněných území Olomouckého kraje (příloha č. 1), tj. pro řádné a včasné
dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně software pro
zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti aplikace.
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2.3.

Dodávka komerčního SW

2.3.1. 3 licence softwaru umožňující sběr a editaci dat (při kontrolních činnostech uživatelů
typu editor) prováděných v terénu prostřednictvím mobilních aplikací založených na
platformě Esri (např. Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, ArcGIS
QuickCapture) platné po dobu 3 let.
2.4.

Dodávka HW

2.4.1. 3 ks odolných tabletů s operačním systémem podporujícím ArcGIS Collector a ArcGIS
QuickCapture, umožňující datové připojení v terénu, umožňující práci s externím
přijímačem GPS, splňující min. krytí IP65. velikost obrazovky min. 10“, slot pro
paměťovou kartu min. 64 GB nebo odpovídající volné interní úložiště.
2.4.2. 3 ks GPS se submetrovou přesností v terénu, rozhraním bluetooth, podporou systémů
GPS, GLONASS, Galileo a SW na přenos a zpracování dat na desktopu s operačním
systémem Windows 10.
2.5. Veškerá plnění uvedené v odst. 2.1. až 2.4 a dále v této smlouvě také jen jako „plnění“
nebo „dílo“. Popis plnění je obsažen také v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Doba a místo plnění
3.1.

Doba plnění:
Plnění díla dle této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2.

Místo plnění:
Místem plnění a předání díla je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

3.3.

Doba dokončení díla:

3.3.1. Implementace Softwaru bude dokončena: do 300 kalendářních dnů ode dne účinnosti
této smlouvy.
3.3.2. Z toho zkušební provoz: min. 60 dnů.
3.3.3. Konečný termín předání díla do řádného provozu (včetně předání HW a SW) je
stanoven: do 300 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
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4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na
své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále
zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.
4.2. Při plnění předmětu této smlouvy se Zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí
tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel smlouvy.
4.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného
výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a
zkušeností.
4.4. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán případnými
písemnými pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně
upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné
pokyny brání v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu
přerušit provádění díla do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení, že
Objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. Zhotovitel nemá nárok spořených s
přerušením provádění díla.
4.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné právní
předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a
schopností, sledovat chránit oprávněné zájmy Objednatele.
4.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat Objednatele o
všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.
4.7. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil v Objednatelem stanovené lhůtě vzniklé
vady a dílo prováděl řádným způsobem.
4.8. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený bezvadný předmět smlouvy od
Zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
4.9. Zhotovitel je povinen zajistit soulad a odpovídá za soulad dodané aplikace s právním
řádem České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.
4.10. Zhotovitel je povinen Objednateli předat zdrojové kódy k aplikaci, a to včetně
komentáře, nebo příslušné průvodní dokumentace.
4.11. Objednatel se zavazuje provádět dílo výhradně prostřednictvím projektového týmu.
Zhotovitel prohlašuje, že projektový tým v následujícím složení je odborně způsobilý
k provádění díla dle této smlouvy.
Členy projektového týmu jsou:
-

vedoucí projektového týmu: "[doplní účastník]"
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-

osoba zodpovědná za analýzu a metodiku projektu: "[doplní účastník]"

-

osoba zodpovědná za vývoj a implementaci aplikace: "[doplní účastník]"

4.12. Jakoukoliv změnu ve složení projektového týmu se Zhotovitel zavazuje oznámit
Objednateli nejpozději 30 kalendářních dnů před zamýšlenou změnou. Změna člena
týmu musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.

5. Cena díla
5.1. Cena díla představuje v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky Zhotovitelem
/jakožto účastníkem/ nabídnutou a Objednatelem /jakožto zadavatelem/ akceptovanou,
cenu, podrobně rozčleněnou dle položkového rozpočtu nabídky a podmínek zadávacího
řízení.
5.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky,
poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu
plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu
smlouvy.
5.3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého
bezvadného díla, specifikovaného v této smlouvě včetně příloh, tj. za vytvoření, dodávku
(včetně veškerého dalšího SW a HW) a implementaci aplikace včetně školení a vytvoření
příruček činí celkem částku:
Cena za zakázkový SW bez DPH:

"[doplní účastník]" Kč

Cena za zakázkový SW s DPH:

"[doplní účastník]" Kč

Cena za 3 ks tabletů bez DPH:

"[doplní účastník]" Kč

Cena za 3 ks tabletů s DPH:

"[doplní účastník]" Kč

Cena za 3ks GPS bez DPH:

"[doplní účastník]" Kč

Cena za 3ks GPS s DPH:

"[doplní účastník]" Kč

Cena za komerční SW bez DPH:

"[doplní účastník]" Kč

Cena za komerční SW s DPH:

"[doplní účastník]" Kč

DPH celkem:

"[doplní účastník]" Kč

Celková cena za provedení díla bez DPH činí "[doplní účastník]" ,- Kč
Celková cena za provedení díla včetně DPH činí "[doplní účastník]" ,- Kč
(slovy "[doplní účastník]" korun českých).
Zhotovitel je/není plátce DPH.
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Podrobný rozpis ceny díla je obsažen v příloze č. 4 této smlouvy.
5.4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná. Sjednaná celková cena je cenou
nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to
tak, že Zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
5.5.

Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli poskytnutí zálohy.

5.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5.8. V případě, že se Zhotovitel stane plátcem DPH v průběhu realizace předmětu
smlouvy, nebude k ceně díla připočtena DPH. DPH ve výši dle platných a účinných
právních předpisů bude v takovém případě pro určení základu daně od ceny díla
odečtena.

6. Platební podmínky
6.1. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury - daňového dokladu, kterou
je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení díla dle této smlouvy.
6.2.

Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

6.3.

Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.

6.4. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s účetními
a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku Objednatele v
souladu s těmito právními předpisy.
6.5. V případě, že faktura - daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo
v něm nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přeruší
běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury daňového dokladu Objednateli.
6.6.

Po vzniku práva fakturovat je Zhotovitel povinen vystavit a Objednateli předat fakturu.

6.7. Cena bude Zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní
účet.
6.8. Dojde-Ii ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude Zhotovitel
fakturovat Objednateli cenu s DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
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6.9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího
ze smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba
povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů a dále musí obsahovat název díla, číslo smlouvy Objednatele a den jejího
uzavření.
Není-li Zhotovitel plátcem DPH, musí oprávněně vystavená faktura obsahovat
všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění a dále musí obsahovat zejména název díla, číslo smlouvy objednatele
a den jejího uzavření.
6.10. Na faktuře bude uveden název a registrační číslo projektu („Podpora biodiverzity
v Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky významné lokality“, registrační
číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009996).
6.11. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na daňovém dokladu.
6.12. Poskytovatel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v
registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění (dále jen „ZDPH“).
6.13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z
přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel bude požadovat úhradu
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné
faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v
případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v
příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo v případě
naplnění dalších kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou
okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
ZDPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V
případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve
shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem na účet Zhotovitele
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za
splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako
součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
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7. Provedení a předání díla
7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením v
souladu s podmínkami této smlouvy a předáním díla Objednateli. Dílo dle této smlouvy
bude ke dni předání a převzetí Objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít
vlastnosti stanovené touto smlouvou.
7.2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad a
nedodělků. V opačném případě je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
7.3. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle
specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Provedení díla dle smlouvy bude ověřeno
mimo jiné ve zkušebním provozu. Řádné provedení díla a jeho převzetí bude potvrzeno
podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. Součástí protokolu je
jednoznačná identifikace předávaného díla, dílčí předávací protokol o ukončení dílčích
částí implementace (zahájení a ukončení zkušebního provozu, zaškolení editorů,
schvalovatelů a správce aplikace) a předávací protokoly dílčího plnění (dodávka HW
a komerčního SW).
7.4. Zjistí-Ii Objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez
zbytečného odkladu Zhotoviteli.
7.5. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem předání díla Objednateli.
Práva z poskytnuté licence Objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od Zhotovitele.

8. Záruka za dílo, odpovědnost za vady díla
8.1.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla.

8.2.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku 48 měsíců.

8.3.

Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na všechny části díla.

8.4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se
prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo, nebo jeho část vadu bránící jeho řádnému užívání
Objednatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se
vztahuje záruka.
8.5. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, nebo jeho části, které se
vyskytnou v záruční době, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně
oznámit Zhotoviteli.
8.6. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do
15 kalendářních dnů od nahlášení vady. Zhotovitel je povinen odstranit vady opravou,
výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným
způsobem stanoveným Zhotoviteli Objednatelem.
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8.7. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami
provedení díla a skutečným stavem díla.
8.8.

Objednatel má vůči Zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

8.8.1. právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení
vady Objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady
Objednatelem,
8.8.2. právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že
ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo
8.8.3. právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si Objednatel vadu či
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.
8.9. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu
neodstranění vady díla Zhotovitelem ve stanoveném termínu.

9. Licenční ujednání
9.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří autorské dílo podléhající
ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), a tak poskytuje Objednateli
licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo.
9.2. K dílu, nebo k částem díla, které byly Zhotovitelem vytvořeny či upraveny na
objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je
oprávněn dílo nebo části díla upravovat, a to případně i prostřednictvím třetích osob.
9.2.1. Povinnost týkající se licence platí pro Zhotovitele i v případě zhotovení části díla
Poddodavatelem.
9.2.2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy
a její rozsah není časově ani místně omezen. Licence se uděluje pro všechny způsoby
užití. Objednatel však není povinen licenci využít.
9.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části
nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo
jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v
důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel
vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které
tím Objednateli vzniknou.
9.2.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli právo dílo vytvořené na základě této smlouvy dále
měnit a upravovat tak, aby systém mohl být rozšiřován a přizpůsobován o další funkce,
včetně zásahů do zdrojových kódů, a to i prostřednictvím třetích osob.
9.3.

Zhotovitel uděluje Objednateli zejména:
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-

oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), upravovat, zpracovávat, měnit jeho název,

-

oprávnění dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného a

-

oprávnění poskytovat oprávnění tvořící součást licence dalším subjektům
(podlicence)

-

souhlas s postoupením licence třetím osobám.

9.4. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění
poskytnutá Objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle smlouvy.

10. Poddodavatelé
10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy
pouze jiné osoby uvedené v příloze č. 3 smlouvy, nebo osoby písemně odsouhlasené
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).
10.2. Zhotovitel je povinen vybírat Poddodavatele tak, aby byli způsobilý k plnění této
smlouvy.
10.3. Zhotovitel se zavazuje, že části díla plněné poddodavatelským plněním, budou
příslušným Poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. V
takovém případě odpovídá Zhotovitel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby
příslušné plnění poskytl sám, a jeho výlučná odpovědnost za poskytování řádného plnění
dle smlouvy tím není jakkoliv dotčena.
10.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv
Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli
při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže Poddodavatel
povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí
věty přijímá.
10.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu
Poddodavatele nebo část díla prováděnou Poddodavatelem provést sám, a to v
případech, kdy:
10.5.1.

bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného
závazku nebo

10.5.2.

bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

10.5.3.

se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

10.5.4.

bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

10.5.5.

bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele (např. důvod obdobný
důvodu pro odstoupení Objednatele od smlouvy).
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10.6. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti
Objednatele. Nový Poddodavatel může být připuštěn k plnění Díla výlučně a pouze na
základě písemného souhlasu Objednatele.
10.7. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Dodavatele pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

11. Odpovědnost za škodu
11.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a této smlouvy.
11.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k
minimalizaci vzniklých škod.

12. Kybernetická bezpečnost, ochrana informací a osobních údajů
12.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vlastníkem dat. Dále se smluvní strany
dohodly, že Zhotovitel není oprávněn nakládat s daty, ke kterým získal přístup v rámci
plnění této smlouvy po jejím ukončení.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovený produkt musí umožňovat oprávněné osobě
vytvoření zálohy a obnovení dat ze zálohy.
12.3. Objednatel zřídí Zhotoviteli vzdálené přístupy pro potřeby instalace a zprovoznění
aplikace na prostředcích Objednatele. Každá oprávněná osoba bude mít své přihlašovací
údaje a není oprávněna je sdělovat druhým osobám. Zhotovitel se zavazuje dodržovat
bezpečnostní politiku Objednatele a zaváže k tomu i veškeré Poddodavatele.
12.4. Zhotovitel je povinen použít k přístupu do sítě Objednatele a aplikace k tomuto účelu
zřízené přístupové účty a přistupovat pouze po předchozím schválení, a to pouze
dohodnutým a schváleným způsobem.
12.5. Zhotovitel je povinen o každém přístupu pořídit protokol a v něm doložitelným
způsobem zaznamenat veškeré provedené změny, které při tomto přístupu v aplikaci
provedl.
12.6. Zhotovitel smí instalovat jen řádně licencované produkty a pouze na předem
schválené prostředky Objednatele.
12.7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat e-mailem oprávněné osoby Objednatele
o zjištěných bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy.
12.8. V případě významné změny ovládání Zhotovitele (dle § 71 a následujících zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích) je tento povinen neprodleně o této skutečnosti
informovat Objednatele (písemně, datová zpráva). Tato změna může být důvodem k
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jednostrannému vypovězení smlouvy Objednatelem bez nároku Zhotovitele na úhradu
prokázaných nákladů.
12.9. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem
obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato
povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo
požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou
povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i
jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
12.10. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v
rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících
z této smlouvy.
12.11. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré
informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této
smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i
informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství,
informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo
informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení
(zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební
tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako
důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
12.12. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly
veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany. Dále
informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo nezávislého na
druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit,
a také informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením
povinnosti jejich ochrany.
12.13. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích a
datech, se kterými bude seznámen v průběhu plnění této Smlouvy. Obdobně se
Zhotovitel zavazuje, že zajistí taková organizačně technická opatření, která jsou nezbytná
podle příslušných ustanovení zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů,
v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby povinnost mlčenlivosti dodržovali
i jeho zaměstnanci, event. i jeho externí pracovníci, kteří budou vykonávat činnosti podle
této smlouvy, nebo v souvislosti s ní. Veškeré tyto informace nesmějí být dál šířeny, resp.
využívány ve prospěch třetích osob bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Povinnost mlčenlivosti nezaniká ani po ukončení účinnosti této Smlouvy a nelze se jí jinak
zprostit než na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
12.14. Objednatel je správcem osobních údajů. V rámci předmětného plnění dle této smlouvy
ani jedna ze stran nepředpokládá zpřístupnění těchto osobních údajů Zhotoviteli jako
jejich zpracovateli, přesto se Objednatel a Zhotovitel dohodli pro případ takové
zpřístupnění následovně:
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12.14.1.
Zpracování osobních údajů, k nimž je Objednatel v postavení správce takových
osobních údajů, Zhotovitelem se vždy řídí zvláštní smlouvou o zpracování osobních
údajů uzavřenou mezi stranami, která se uplatní v plném rozsahu na plnění této
smlouvy.
12.14.2.
Zhotovitel je i po zániku smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti
plynoucí mu z příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména
předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle
pokynů Objednatele tyto předá Objednateli nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.
12.15. Při likvidaci dat je Zhotovitel povinen postupovat podle pravidel uvedených ve
Vyhlášce o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb., příloha č. 4, jelikož Olomoucký kraj
je provozovatelem Významného informačního systému podle zákona č. 181/2014 Sb.,
Zákon o kybernetické bezpečnosti, v platném znění (dále jen ZKB).

13. Sankční ujednání
13.1. Dojde-Ii k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je Zhotovitel oprávněn
účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.
13.2. Nesplní-Ii Zhotovitel svůj závazek v jakémkoliv plnění dle této smlouvy v rozsahu a
čase plnění sjednaném touto smlouvou (harmonogram plnění), je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané celkové
ceny bez DPH za konkrétní plnění dle odstavce 5.3 této smlouvy za každý i započatý den
prodlení, až do řádného dokončení a předání celého plnění a Zhotovitel je povinen takto
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
13.3. Nesplní-Ii Zhotovitel do 15 dnů svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při
převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn požadovat na
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny bez DPH
celého předmětu plnění za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení až
do úplného odstranění vady a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu
Objednateli zaplatit.
13.4. V případě neposkytnutí zdrojových kódů k aplikaci dle bodu 4.10. této smlouvy se
Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i
započatý den prodlení do předání zdrojového kódu.
13.5. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v článku 12. této smlouvy se
Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé
jednotlivé porušení.
13.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé
škody v plné výši. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za
přiměřené.
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13.7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních
dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

14. Ukončení smlouvy
14.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního
vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
14.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou
smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto
smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
14.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ze strany
Zhotovitele jsou zejména tyto skutečnosti:
14.3.1. Dodání vadného předmětu plnění,
14.3.2. Prodlení s plněním závazku vyplývajícím z této smlouvy po dobu delší než třicet (30)
kalendářních dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) kalendářních dní od
doručení oznámení Objednatele o prodlení s plněním závazku Zhotoviteli.
14.4.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ze strany
Objednatele jsou zejména tyto skutečnosti:

14.4.1. Prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30)
kalendářních dnů.
14.5. Jakoukoliv jinou povinnost Objednatele nebo Zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, s
jejímž plněním je smluvní strana v prodlení, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k
tomu poskytnuté. Tím není dotčeno oprávnění dle § 1978 občanského zákoníku.
14.6. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut
a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku
účinnosti odstoupení od smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení
15.1. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
15.2. 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, tj. poskytovatel je povinen poskytnout požadované
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informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Úřad pro boj proti podvodům, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, finančního ředitelství a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
15.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytnout součinnost všem
orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditu vztahujících se k realizaci projektu a
vytvořit jim podmínky k provedení kontroly. Těmito kontrolními orgány jsou Ministerstvo
životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, Ministerstvo financí,
orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Úřad pro boj proti
podvodům a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
15.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní
vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
15.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
15.6. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran,
formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními
stranami.
15.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v
registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí Objednatel.
15.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha 1: APLIKACE PRO SPRÁVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO
KRAJE
- Příloha 2: Harmonogram plnění
- Příloha č. 3: Poddodavatelé
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-

Příloha č. 4 - Rozpočet

15.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí
jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/xxxx
ze dne xx.xx.xxxx.

Datum:

Datum:

………………………………………

………………………………………

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Xxxx xxxx
jednatel společnosti
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Příloha 1: APLIKACE PRO SPRÁVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
[Na tomto místě bude připojena příloha č. 2 zadávací dokumentace.]
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Příloha 2: Harmonogram plnění
[Na tomto místě bude připojen harmonogram plnění vytvořený účastníkem zadávacího řízení
dle odst. 11.4 zadávací dokumentace.]
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Příloha č. 3: Poddodavatelé
[Na tomto místě bude připojen seznam poddodavatelů vytvořený účastníkem zadávacího
řízení dle odst. 11.4 zadávací dokumentace.]
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Příloha č. 4 - Rozpočet
[Na tomto místě bude připojen podrobný rozpis ceny plnění vytvořený účastníkem
zadávacího řízení dle odst. 11.4 zadávací dokumentace.]
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Číslo smlouvy:

SMLOUVA O PODPOŘE APLIKACE
„Webová a mapová aplikace pro správu a evidenci chráněných
území v Olomouckém kraji"
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb.,
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
1.1. Olomoucký kraj
se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO:
60609460
DIČ:
CZ60609460
zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje
bankovní spojení: "[bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
č.ú.: "[bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
kontaktní osoba: "[bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
telefon: "[bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
e-mail: "[bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
(dále jen „Objednatel“)
a
1.2. Obchodní firma
se sídlem: "[doplní účastník]"
IČO: "[doplní účastník]"
DIČ: "[doplní účastník]"
zastoupená: "[doplní účastník]"
bankovní spojení: "[doplní účastník]"
č.ú.: "[doplní účastník]"
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném "[doplní účastník]"
kontaktní osoba: "[doplní účastník]"
telefon: "[doplní účastník]"
e-mail: "[doplní účastník]"
(dále jen "Dodavatel")
Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Webová a mapová
aplikace pro správu a evidenci chráněných území v Olomouckém kraji", (dále jen také jako
„aplikace“) tj. veřejnou zakázku zadávanou Objednatelem, jakožto zadavatelem, v rámci
dotačního projektu „Podpora biodiverzity v Olomouckém kraji – péče o vybrané
evropsky
významné
lokality“
registrační
číslo
projektu
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CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009996, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy jsou služby pro zajištění správného chodu aplikace vytvořené na
základě smlouvy o vytvoření SW (dále také jako „aplikace“, „software“, nebo „systém“, nebo
„SW“), uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, jako Zhotovitelem, dne
"[bude doplněno před uzavřením smlouvy]" , č. sml. "[bude doplněno před uzavřením smlouvy]" (dále
také jen „smlouva o vytvoření SW“) a dalších služeb uvedených v tomto článku smlouvy.

Dodavatel je povinen poskytovat následující služby dle dále stanovených parametrů:
2.1. Správa a provoz softwaru
2.1.1. Požadované provozní parametry (dále i „SLA“) řešení požadavků Objednatele.
Standardní provozní doba řešení požadavků:
5 dní x 9 hodin tj. v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin
Priorita*
Definice priority požadavku
Parametry
řešení
požadavku
Priorita 1 Některé nebo všechny části software Odezva**: do 4*** hodin
Kritická
selhaly, software je zcela nefunkční nebo Vyřešení požadavku: do 2
je kriticky omezena jeho funkčnost.
pracovních dnů
Priorita 2 Software je funkční pouze částečně a Odezva: do 1 pracovního
Vysoká
nejedná se o kritické omezení jeho dne
funkčnosti.
Vyřešení požadavku: do 5
pracovních dnů
Priorita 3 Vyskytují se vady nepodstatné povahy,
Střední
které způsobují například nekomfortnost
obsluhy nebo zvyšující pracnost činností
než v běžném provozu plnění.

Odezva: do 2 pracovních
dnů
Vyřešení požadavku: do
15 pracovních dnů

*Prioritu určuje Objednatel.
** Odezvou se rozumí reakce Dodavatele na oznámení požadavku Objednatelem.
***Pokud bude hlášení provedeno dvě hodiny nebo kratší dobu před koncem provozní
doby. Pak může být odezva následující pracovní den nejpozději do jedné hodiny od
zahájení provozní podpory.
2.1.2. Správou se rozumí práce vyvolané updaty a upgrady operačního systému a
podpůrných komponent s ohledem na zajištění bezpečnosti informačních systémů
Olomouckého kraje. Jedná se zejména o:
-

odborná konfigurace serverové části a operačního systému
údržba operačního systému serveru
podpora při ověření aplikace (problémy s SSL certifikátem)
monitoring provozu softwarových součástí serveru
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- podpora při opětovné instalaci formou konzultací
- podpora při konfiguraci a součinnost pro potřeby zálohování v rámci kapacit
Objednatele formou konzultací
- obnova systému ze zálohy
- vzdálená pomoc při změně nastavení sítě zákazníka
- monitoring HW a SW potřeb pro updaty softwarových součástí
- nasazení update softwarových součástí nutných pro řešení situací, které v
produktech zhotovitele způsobují problémy v souvislosti s updaty OS
- podpora při identifikaci problémů se softwarem
Rozsah prací je max. 30 hodin ročně. Nevyčerpané hodiny se převádějí na
uživatelskou podporu a rozvoj systému.
2.2. Uživatelská podpora a rozvoj systému
2.2.1. Jedná se o práce v souvislosti se změnou legislativy a vyplývajících ze zkušeností s
užíváním aplikace. Jedná se zejména o:
- programování nových funkcí,
- kontrola kvality dat systému
- tvorba mapových, tabulárních i textových výstupů ze systému
- programátorské úpravy všech částí systému
- odborná pomoc zákazníkovi i koncovým uživatelům prostřednictvím dohodnutého
e-mailu
2.2.2. Rozsah prací je stanoven na max. 60 hodin ročně.
3. Doba a místo plnění
3.1.

Doba plnění:
Plnění dle této smlouvy bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2.

Místo plnění:
Místem plnění dle této smlouvy je sídlo Objednatele.

3.3.

Období plnění:
jeden kalendářní rok, tj. od 1.1. do 31.12. příslušného roku, nebo
jeho poměrná kalendářní část od nabytí účinnosti smlouvy.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Objednatel se zavazuje vytvořit organizační podmínky a poskytnout Dodavateli
informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy a zajistit přítomnost svého odborného
zaměstnance při důležitých fázích plnění.
4.2. Při poskytování služeb dle čl. 2. – odpovědný zaměstnanec Objednatele zašle
Dodavateli požadavek na zásah písemnou formou (e-mail, helpdesk) na oprávněnou
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osobu/kontakt Dodavatele uvedené v Příloze č.1, nevyplývá-li z povahy věci, že je
nezbytně nutné poskytnutí služeb pro zachování plné funkčnosti softwaru i bez
požadavku Objednatele. Nutnost poskytnutí služeb bez předchozího požadavku
Objednatele je Dodavatel povinen si nechat Objednatelem předem schválit.
4.3. Dodavatel je povinen potvrdit převzetí požadavku Objednatele písemnou formou (email, helpdesk).
4.4. Jedná-li se o požadavek se stanovenou prioritou dle odst. 2.1.1. této smlouvy, je
Dodavatel povinen zahájit provádění úprav na základě požadavku Objednatele a vyřešit
jej nejpozději v termínech dle SLA. Pokud řešení objektivně nelze provést v termínu dle
SLA, pak o konečném termínu plnění rozhodnou oprávněné osoby smluvních stran.
4.5. Veškeré případné změny v systému budou dopředu analyzovány a návrhy úprav
budou odsouhlaseny Objednatelem. Po schválení úprav budou tyto zavedeny a
Dodavatel provede opravu dokumentace SW.
4.6. Dodavatel není oprávněn žádným způsobem užít data ke kterým získá přístup při
plnění smlouvy mimo prací pro Objednatele.
4.7. Po vyčerpání limitů 30/60 hodin bude Objednatel na tuto skutečnost upozorněn. Další
čerpání podpor bude pak umožněno na základě nové objednávky nebo dodatku této
smlouvy na rozšíření počtu hodin podpor pro příslušný kalendářní rok.
4.8. Dodavatel poskytne zdrojové kódy veškerých provedených úprav SW včetně
komentářů a provede opravu dokumentace SW.
4.9.

Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní politiku Olomouckého kraje.

4.10. Dodavatel se zavazuje k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu
prací pro Objednatele a které v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám. Tato
mlčenlivost platí i po ukončení platnosti této smlouvy.
4.11. Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních
incidentech souvisejících s plněním této smlouvy.
4.12. Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele o významné změně ovládání
Dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních
aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto
Dodavatelem k plnění této smlouvy.

5. Cena a platební podmínky
5.1. Objednatel a Dodavatel se dohodli, že cena za veškerá plnění dle této smlouvy činí
částku "[doplní účastník]" Kč bez DPH za 1 kalendářní rok, přičemž cena včetně DPH 21
% činí "[doplní účastník]" Kč.
5.2.

Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.

5.3.

Dodavatel není oprávněn požadovat po Objednateli poskytnutí zálohy.
Stránka 4 (celkem 11)

5.4. Dodavatel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.5. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně za plnění dle této smlouvy ve výši dle
právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5.6. Sjednaná celková cena uvedená v odst. 5.1. smlouvy je cenou nejvýše přípustnou,
kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že Dodavatel ke
sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
5.7. Cenu za poskytování veškerých plnění dle této smlouvy hradí Objednatel v ročních
platbách po dobu trvání smlouvy, a to k 10.12. daného roku (den uskutečnění
zdanitelného plnění).
5.8. Cena za poskytování veškerých plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě
faktur vystavených Dodavatelem.
5.9. Faktury na zaplacení sjednaných cen je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve
následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5.10. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení na adresu sídla
Objednatele.
5.11. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů
(zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění/dále jen „ZoDPH“/).
5.12. Faktury musí obsahovat určení smlouvy, číslo účtu Dodavatele a všechny údaje
uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
5.13. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo
v něm nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět Dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V
takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet
doručením opravené faktury – daňového dokladu.
5.14. Po vzniku práva fakturovat je Dodavatel povinen vystavit a Objednateli předat fakturu
elektronicky nebo fyzicky.
5.15. Cena bude Dodavateli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní
účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z
účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.
5.16. Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude
Dodavatel fakturovat Objednateli cenu s DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5.17. Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího
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ze smlouvy s tím, že se Dodavatel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba
povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZoDPH, pokud Dodavatel bude požadovat úhradu za
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj.
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Dodavateli
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem
nebo v případě naplnění dalších kritérií uvedených v § 109 odstavci 1 a 2 ZoDPH. V
případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění
daně podle § 109a ZoDPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat.
Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet
Dodavatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu
splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z
přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Dodavatelem na účet
Dodavatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada
považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH,
kterou je povinen dle smlouvy uhradit vedle ceny za plnění dle této smlouvy.

6. Záruka
6.1. Dodavatel poskytuje záruku na to, že je oprávněn poskytnout předmět plnění smlouvy
dle této smlouvy Objednateli a neporušuje žádná autorská práva ani jiná vlastnická práva
žádné třetí strany.
6.2. Dodavatel poskytuje záruku na to, že veškeré vlastnosti aplikace, včetně jejích
případných update, upgrade a nových verzí, budou po celou dobu účinnosti smlouvy, v
souladu s obecně platnými právními předpisy ČR.
6.3. Dodavatel nese odpovědnost za to, že veškerá plnění dle této smlouvy budou
poskytovány v nejvyšší dostupné kvalitě tak, aby vyhovovaly potřebám Objednatele.
6.4. Dodavatel se zavazuje, že veškerá plnění dle této smlouvy budou zajišťovány tak, aby
předměty údržby, technické i uživatelské podpory a rozvoje systému byly způsobilé pro
užití k smluvenému účelu a zachovaly si smluvené a obvyklé vlastnosti.

7. Licenční ujednání
7.1. Dodavatel v rámci plnění předmětu této smlouvy může rozšířit dílo podléhající ochraně
podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), a tak poskytuje Objednateli licenci - tj.
oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo.
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7.2.

Dodavatel poskytuje licenci jako:
-

Výhradní licenci

-

licenci časově a územně neomezenou

-

licenci, kterou není Objednatel povinen využít.

7.2.1.

Povinnost týkající se licence platí pro Dodavatele i v případě zhotovení části díla
subdodavatelem.

7.2.2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
7.2.3. Dodavatel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části
nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo
jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v
důsledku porušení povinností Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel
vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které
tím Objednateli vzniknou.
7.2.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo SW vytvořený na základě této smlouvy dále měnit
a upravovat tak, aby systém mohl být rozšiřován a přizpůsobován o další funkce,
včetně zásahů do zdrojových kódů, a to i prostřednictvím třetích osob.
7.3.

Dodavatel uděluje Objednateli
-

oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona č.
121/2000 Sb. (autorský zákon), upravovat, zpracovávat, měnit jeho název,

-

oprávnění dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného

-

poskytovat dílo dalším subjektům

-

souhlas s postoupením licence třetím osobám.

7.4. Objednatel a Dodavatel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční
oprávnění (tj. cena za poskytnutí licence) poskytnutá Objednateli je již zahrnuta v ceně
za poskytnuté plnění dle odst. 5.1. této smlouvy.

8. Odpovědnost za škodu
8.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a této smlouvy.
8.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k
minimalizaci vzniklých škod.

9. Sankční ujednání
9.1. Dojde-Ii k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je Dodavatel oprávněn
účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.
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9.2. Nesplní-Ii Dodavatel svůj závazek v jakémkoliv plnění dle této smlouvy v rozsahu a
čase plnění sjednaném touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění za kalendářní rok dle
této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého
plnění a Dodavatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
9.3. V případě neposkytnutí zdrojových kódů k informačnímu systému dle odstavce 4.8.
této smlouvy se Dodavatel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,Kč za každý den prodlení do předání zdrojového kódu.
9.4. V případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele uvedené v článku 4. této smlouvy
se Dodavatel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé
jednotlivé porušení.
9.5. Pro případ porušení povinnosti Dodavatele poskytnout Objednateli součinnost dle
odst. 10.12 této smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000,- kč za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pošozené strany na náhradu vzniklé
škody v plné výši. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za
přiměřené.
9.7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne
doručení jejich vyúčtování.

10. Ukončení smlouvy
10.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností ode dne zveřejnění v registru
smluv.
10.2. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět, a to na základě
písemné výpovědi, prokazatelně doručené druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 2
kalendářní měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
10.3. Tuto smlouvu lze ukončit i dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního
vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
10.4. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny
kontroly nad Dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými
dodavatelem k plnění této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zanikne-li smlouva o vytvoření SW jinak
než jejím splněním.
10.6. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou
smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto
smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
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10.7. Za podstatné porušení povinnosti Dodavatele se rozumí prodlení Dodavatele
s jakýmkoliv plněním povinnosti specifikovaným v článku 2. této smlouvy o více než 30
dní, pokud toto prodlení způsobil Dodavatel, i odmítnutí provedení technické podpory.
10.8. Za podstatné porušení povinnosti Dodavatele se rozumí porušení bezpečnostních
pravidel Objednatele a neinformování Objednatele o bezpečnostních incidentech dle
odst. 4.11.
10.9. Podstatným porušením povinnosti Objednatele se rozumí prodlení Objednatele s
úhradou faktur podle této smlouvy o více než 30 dní.
10.10. V případě odstoupení od smlouvy bude do 30 dnů provedeno vypořádání smluvních
stran.
10.11. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy nebo v případě podání výpovědi
Dodavatelem předá Dodavatel Objednateli kompletní projektovou dokumentaci a
zdrojové kódy počítačových programů. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena
ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti
smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy.
10.12. Pro případ ukončení této smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli bez
zbytečného odkladu a v dostatečném předstihu před ukončením této smlouvy (budeli to objektivně možné) maximální součinnost k předání podpory SW v rozsahu této
smlouvy, tj. provést veškeré činnosti a poskytnout veškeré podklady a dokumentace
v takovém rozsahu, který bude nezbytný pro zabezpečení kontinuální podpory SW
třetí osobou. Tato povinnost platí i pro případ zániku této smlouvy odstoupením.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní
vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
11.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
11.3. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran,
formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními
stranami.
11.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v
registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí Objednatel.
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11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí
jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy
svých oprávněných zástupců.
11.7. Přílohy
Příloha č. 1 – Seznam oprávněných zaměstnanců Objednatele a Dodavatele
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/xxxx
ze dne xx.xx.xxxx.

Datum:

Datum:

………………………………………

………………………………………

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Xxxx xxxx
jednatel společnosti
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Příloha č. 1 – Seznam oprávněných zaměstnanců Objednatele a Dodavatele
Oprávnění zaměstnanci Objednatele:
"[bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Oprávnění zaměstnanci Dodavatele:
"[doplní účastník]"
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APLIKACE PRO SPRÁVU
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO
KRAJE
základní doporučení a věcný popis pro veřejnou zakázku
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Seznam použitých zkratek:
EPSG:5514 – mezinárodní označení souřadnicového systému S-JTSK / Krovak East North
ESRI - Environmental Systems Research Institute, společnost zabývající se vývojem softwaru pro
práci s geografickými informačními systémy
DOCX – textový dokument ve formátu Microsoft Word
GIS – geografický informační systém
GML - Geography Markup Language je na XML postavený standard pro ukládání vektorových dat
od Open Geospatial Consortium
HTML - Hypertext Markup Language je značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek.
CHÚ – chráněná území
KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje
ZCHÚ – zvláště chráněná území
MZCHÚ – maloplošná zvláště chráněná území
PDF - Portable Document Format, formát pro spolehlivou výměnu dokumentů nezávisle na SW, HW
a operačním systému
S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální je pravoúhlá souřadnicová síť používaná
v geodézii na území České republiky a Slovenska (pro zeměměřické práce v civilním
sektoru)
SSL - Secure Sockets Layer protokol používaný pro šifrovanou komunikaci mezi dvěma počítači
WFS - Web Feature Service. Služba pracující na principu klient-server umožňující sdílení
geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Internetu.
WMS - Web Map Service. Služba pracující na principu klient-server umožňujicí sdílení geografické
informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu.
XML - eXtensible Markup Language je obecný značkovací jazyk
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1. Struktura poptávky na software
Dodávku funkčního informačního systému se doporučuje strukturovat do několika dílčích plnění, která
jsou uvedena níže. Jejich skladba je důležitá pro nasazení systému, který bude možné okamžitě
implementovat do pracovního procesu zaměstnanců KÚOK, a pro jeho dlouhodobou udržitelnost.
● Dodávka software v požadované licenci (popis aplikace je uveden níže)
● Implementace software do prostředí a infrastruktury KÚOK včetně importu dat (jedná
se o službu poskytnutou jednorázově před spuštěním software do provozu)
● Školení uživatelů (školení zaměřené na představení software a jeho nástrojů)
● Správa software a uživatelská podpora (služba poskytovaná v požadovaném časovém
období)

2. Dodávka softwaru v požadované licenci
Základní popis účelu aplikace
Poptávaný software má za cíl pojmout a zefektivnit agendu správy chráněných území Olomouckého
kraje (dále jen CHÚ). Software zajistí centrální uložení všech dat agendy na serveru, ke kterým budou
uživatelé přistupovat online prostřednictvím klientské aplikace, kterou spustí ve webovém prohlížeči
(ve všech standardních a aktuálních verzích Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari atd.).
Agenda představuje evidenci jednotlivých v prostoru definovaných území a k nim napojených
popisných a grafických dat včetně příloh v podobě různých dokumentů. Datová struktura bude
specifikována v průběhu realizace dodávky software.
Dále se pro každé CHÚ (vyjma území v kategorii Natura 2000) plánují zásahy (činnosti), které je
potřeba provést v rámci péče na daném území (údržba značení, sečení luk atd.). Očekává se, že v
prostředí software bude možné zásahy plánovat, schvalovat a vytvářet k nim s ohledem na právní
předpisy podklady (dokumenty) pro následné objednávání služeb u externích dodavatelů (podklady
pro veřejnou soutěž). Tím se výrazně zjednoduší práce zaměstnanců KÚOK v rámci přípravy
veřejných zakázek a umožní jim tyto vysoutěžené zakázky evidovat ve vazbě na plán péče a
rozpočet. Je zapotřebí zdůraznit, že software nemá ambici nahrazovat systém pro evidenci smluv
KÚOK, ani jiné části spisové služby KÚOK a nebude s tímto systémem technicky provázaný.
U jednotlivých objednávek (smluv) budou evidovány jejich klíčové parametry (dodavatel, vysoutěžené
ceny včetně kvantitativních metrik jako je plocha území atd.) včetně vazby na celkový roční rozpočet
tak, aby v průběhu roku bylo zřejmé, jaké zásahy se realizovaly, jak nákladné skutečně byly a kolik
finančních prostředků tedy z rozpočtu KÚOK zbývá k proinvestování.
U jednotlivých CHÚ bude dohledatelná historie realizovaných zakázek včetně ekonomických údajů a
dokumentů souvisejících s jejich akceptací.
Vedle centrální evidence CHÚ má existovat tzv. Rezervační kniha, která pro každé jednotlivé území
nabízí chronologicky seřazené informace o tom, jaké změny v evidenci CHÚ nastaly a byly provedeny
včetně záznamů o editaci dat jednotlivými uživateli. Jedná se především o změny stavu (schválení
plánu péče, přehlášení území, editace dat nebo např. přiložení dokumentu, mapy nebo článku). Tento
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přehled slouží pro časovou a věcnou kontrolu všech aktivit uživatelů souvisejících se správou a péčí
o CHÚ.
Součástí software bude také agenda dodavatelů, se kterými KÚOK uzavřel smlouvu. U dodavatelů
budou evidovány nejen kontaktní informace a vazby na jednotlivé zakázky, nýbrž také záznamy o
udělených sankcích a prodlení s předáním plnění uzavřených smluv.
Důležitou součástí software je mapová vizualizace poloh CHÚ včetně ochranných pásem s možností
změny zobrazení mapových podkladů (volba mezi polohopisem, katastrální mapou a leteckými
snímky), výběrem prvků a prostorovým vyhledáváním včetně tisku mapové přílohy s aktuálním
zobrazením. Mapový klient nebude obsahovat nástroje na editaci geodat, pouze umožní jejich import
z formátů ESRI Shapefile nebo GML.

Uživatelské role
Níže uvedený seznam rolí předpokládá, že role s vyšším oprávněním mají práva rolí s nižším
oprávněním. Veřejnost je role s nejnižšími právy, Správce aplikace pak s nejvyššími.
Veřejnost
● Bez registrace.
● Nahlíží na vybraná data z evidence CHÚ. Jejich rozsah stanoví Editor.
● Prohlíží články a jiný informační obsah tzv. Rezervační knihy, který Editor označí za veřejný.
Zpracovatel
● Registrovaný uživatel.
● Nahlíží na vlastní Smlouvy.
● Předává dokumenty a geografická data s lokalizací ZCHÚ a přírodních parků.
Editor
● Registrovaný uživatel.
● Edituje data Registrační knihy, Správy území, ZCHÚ, přírodních parků a vytváří vlastní data k
objektům Natura 2000. Samotná data Natura 2000 nevytváří ani je needituje.
● Vyhledává a filtruje všechna uložená data.
● Exportuje tabulky se seznamy CHÚ, Smluv, Plánů zásahů, Dodavatelů do formátu MS Excel.
● Má přidělena některá území ZCHÚ a přírodní parky, u kterých je veden jako jejich správce,
který přijímá notifikace o editaci / aktualizaci dat.
Schvalovatel
● Registrovaný uživatel.
● Je autoritou, která schvaluje data v rámci stanovených procesů.
● Edituje ekonomická data (ročního rozpočtu) včetně položek proplacených faktur.
● Přijímá notifikace všech editorů.
Správce aplikace
● Registrovaný uživatel.
● Edituje hesláře.
● Spravuje uživatelské účty.
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Základní datový model

Moduly softwaru a jejich základní funkčnost
Administrace
Část aplikace dostupná pouze správcům aplikace určená pro správu heslářů a uživatelských účtů.
Správou je myšleno vytváření, editace, deaktivace a smazání heslářových položek a uživatelských
účtů.

Profil registrovaného uživatele
Sekce pro registrované uživatele, ve které jsou zobrazené jejich osobní údaje související s účtem a
kde mají možnost změnit heslo.

Evidence dodavatelů
Jedná se o seznam dodavatelů, jejich kontaktních informací a údajů potřebných pro doplnění do
smlouvy. Každý dodavatel bude moci mít jeden účet pro přístup do systému (viz role zpracovatel).
Seznam edituje role editor.

Evidence chráněných území
Sekce webové aplikace, která umožňuje vytváření a editaci CHÚ, vyhledávání a filtrování dat a jejich
vizualizaci v mapovém prostředí.
● Zápis, editace, odstranění CHÚ vyjma záznamů Natura 2000.
● Příprava zřizovacího předpisu a vyhlášení území ZCHÚ nebo Přírodního parku. Proces je
zobrazen na schématu níže.
○ Oslovení vlastníků obnáší funkci automatického výpisu vlastníků z katastru
nemovitostí dotčených parcel (těch, které spadají nebo zčásti zasahují do oblasti nově

4

○

●
●
●

●
●
●
●

vyhlašovaného území, jehož geografickou složku do aplikace nahraje editor nebo
zpracovatel ve formátu Shapefile nebo GML a souřadnicovém systému EPSG:5514).
Seznam vlastníků je následně doplněn do šablony dokumentu, kterou dodá
objednatel, a dokument automaticky vygenerován a přiložen k návrhu na projednání
ve formátu DOCX.
Historický stav dat u již neplatných území bude uchován včetně mapové situace, která
nemusí být ve vektorovém formátu. Postačí rastr s výřezem mapy celého území na
polohopisném podkladu přiložený jako příloha historického stavu území. Rastr ale
bude generován automaticky bez zásahu uživatele.

Vyhledávání CHÚ podle atributů, které se u CHÚ budou evidovat.
Vyhledávání CHÚ prostorovým dotazem v mapovém prostředí.
Zobrazení vyhledaných CHÚ do podoby tabulky s možností řazení u každého sloupce a
proklikem na detail záznamu. U každého CHÚ bude možné zobrazit všechny navázané
informace z jiných datových tříd - Plán zásahů, Smlouvy, Položkový rozpočet, Dodavatel.
Interaktivní zobrazení CHÚ na mapovém podkladu (každé CHÚ samostatně nebo celý výběr)
s atributovým oknem a možností prokliku na detailní výpis informací CHÚ.
Tlačítko pro zobrazení detailního popisu CHÚ z webu https://drusop.nature.cz/portal/
identického s CHÚ zobrazeným v detailu v novém softwaru.
Export tabulky s vyhledanými záznamy do formátu MS Excel.
Vytváření vlastního obsahu u jednotlivých CHÚ, u kterého bude evidován datum a čas
vytvoření, podle kterého se obsah zobrazí chronologicky v Registrační knize:
○ tvorba článků (obsah vytvořený pomocí integrovaného wysiwyg editoru) s možností
uložení konceptu a rozhodnutí, zda-li je veřejný či nikoliv,
○ vytváření fotogalerie (jednotlivé fotografie mohou být doplněny popiskem)
○ přikládání dokumentů jako příloh (PDF, MS Office, rastry a jiné soubory)
○ mapy (rastrové mapové podklady)

Rezervační kniha
Rezervační kniha je sekce webové aplikace, která nabídne pohled na jednotlivá CHÚ z pohledu
evidence změn v datech. Rezervační kniha má být jakýmsi logem všech změn, které se v softwaru
udály jako např. schválení zřizovacího předpisu, schválení plánu péče, vznik nové smlouvy, záznam
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o editaci dat uživatelem (editace formulářů, přiložení předávacího protokolu, akceptace zakázky),
vznik nového článku / fotogalerie atd.
Výše popsané události, které budou v Rezervační knize zachyceny, budou komunikovány
prostřednictvím notifikací - ty se zobrazí správcům daného CHÚ a všechny pak i schvalovateli.

Evidence plánů zásahů
V každém kalendářním roce se pro jednotlivá CHÚ plánují aktivity (práce, zásahy) péče o území.
Software umožní:
● Vytvoření ročního rozpočtu, který ponese informace o celkové výši rozpočtu a období, ke
kterému se vztahuje. Roční rozpočet může vytvořit pouze role schvalovatele.
● V rámci jednoho rozpočtu následně editoři připravují jednotlivé plány péče. Plán péče je
potřeba vytvářet vždy ve vazbě na aktuálně vyhlášená území a pro jedno takové území může
obsahovat neomezený počet zásahů různého typu. Těch je 7 a každý z nich může mít jinou
strukturu dat. Z procesních důvodů každý zásah s sebou ponese informaci, zda-li bude
předmětem veřejné soutěže nebo bude objednán přímo formou objednávky. V případě, že jde
o zásah, který bude objednán přímo, software podle předlohy vygeneruje objednávku a uloží
ji jako přílohu plánu péče ve formátu DOCX. Dokument bude přílohou plánu péče a bude
možné jej stáhnout.

●
●
●

Vytvořený plán péče následně editor odesílá ke schválení a schvalovatel jej potvrdí nebo vrací
k editaci.
K zásahům schválených plánů péče vzniknou záznamy o smlouvách (viz následující část
zadání).
Vyhledávání zásahů podle jejich atributů a jejich zobrazení v tabulkovém seznamu s možností
řazení a filtrování.
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Evidence smluv
Evidenci smluv obsluhuje role editora a zahrnuje nástroje na přípravu podkladů pro veřejnou zakázku,
evidenci dodavatelů včetně položkového rozpočtu zakázek a podporu přebírání plnění.
● Příprava veřejné soutěže a uzavření smluv. Z jednoho schváleného plánu zásahů může
vzniknout několik smluv podle níže uvedeného schématu:

●

●
●
●

Generování zadání veřejné soutěže - do šablony dokumentu (kterou dodá objednatel)
aplikace automaticky doplní popis vybraných zásahů a vygeneruje dokument formátu DOCX,
který bude přílohou zadání veřejné soutěže.
Vytvoření nové Smlouvy ve vazbě na reálně vysoutěžené zásahy, přiřazení ID ze systému pro
evidenci smluv včetně doplnění dodavatele, který bude zakázku realizovat.
Vytvoření a editace položkového rozpočtu u každé Smlouvy včetně kvantitativních parametrů
zásahu (rozloha sečené louky atd.).
Akceptace plnění - proces obnáší vygenerování předávacího protokolu na základě šablony,
kterou objednatel dodá, do formátu DOCX a jeho uložení v naskenované podobě s
poznámkami z terénního zjištění včetně fotodokumentace (fotografie budou nahrávány
samostatně a budou zobrazené formou galerie). Proces akceptace je znázorněn na schématu
níže:
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●

●

Evidence úhrad - u převzatých zásahů bude schvalovatel evidovat částky uhrazené na
základě faktur dodavatele (edituje schvalovatel, ale údaje jsou viditelné i pro editory). Tyto
částky se jednotlivě i v součtech promítají do ročního rozpočtu na celkovou správu CHÚ v
Olomouckém kraji, aby bylo zřejmé, kolik finančních prostředků je možné proinvestovat.
Vyhledávání smluv podle jejich atributů vč. dodavatelů a jejich zobrazení v tabulkovém
seznamu s možností řazení a filtrování

Responzivita
Uživatelské prostředí softwaru nemusí být responzivní, neočekává se jeho použití na mobilních
telefonech.

3. Implementace softwaru do prostředí a infrastruktury
KÚOK včetně importu dat
Součástí dodávky softwaru je předání, instalace a nastavení všech součástí softwaru na hardware
objednatele v souladu s jeho bezpečnostními pravidly. Objednatel během implementace poskytne
potřebnou součinnost. Zhotovitel předloží technickou dokumentaci (návod), na základě které bude
možné software opakovaně instalovat a nastavovat do funkčního stavu správci informačních
technologií na straně objednatele.

Specifikace hardwarového a síťového vybavení objednatele
Server aplikace bude umístěn u objednatele, jako virtuální v rámci technologického centra
(technologie VMware). Operační systém serveru bude Windows Server 2016. Aplikace bude využívat
stávající databázový server SQL (MS SQL nebo ORACLE). S ohledem na umístění serveru v DMZ
za firewallem a reverzní proxy je nutno dodat i komunikační matici.
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Import dat Natura 2000
Jednou ze součástí centrální databáze mají být data poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny
- tzv. Natura2000 (Zdroj: https://data.nature.cz/) Tato data nebudou vznikat v novém softwaru, ale
mají být dostupná pro další využití (propojení na další datový obsah rezervační knihy atp.) a z toho
důvodu je důležité datovou sadu importovat v rámci implementace. Objednatel poskytne potřebnou
součinnost a data zhotoviteli předá. Zhotovitel bude garantovat obsahovou úplnost, datovou
konzistenci uložení na straně centrální databáze a na případné chyby během importu upozorní a
navrhne adekvátní řešení. Data Natura 2000 musí být uložena tak, aby s nimi software mohl pracovat
dle výše uvedených základních požadavků.
K importu není potřeba vyvíjet uživatelské rozhraní - objednatel předpokládá pouze jeden import před
spuštěním softwaru do ostrého provozu.

Vazba na GIS technologie KÚOK
Zhotovitel zajistí přístup k uloženým geodatům (hranicím CHÚ a jejich ochranných pásem) včetně
jejich atributů způsobem, který umožní objednateli geodata připojovat do vlastních GIS projektů v
technologiích, které používá (páteřní technologií je ArcGIS od firmy ESRI). V úvahu připadá zajištění
pohledu na prostorová data v databázi, kde budou spravována nebo poskytnutí přístupu k
zhotovitelem nastaveným mapovým službám WFS / WMS.

4. Školení uživatelů
Zhotovitel před spuštěním softwaru do ostrého provozu realizuje v prostorách objednatele min.
jednodenní školení pro schvalovatele, min. jednodenní školení pro správce aplikace a min. dvoudenní
školení editory. Cílem školení bude naučit posluchače používat všechny funkce dodané aplikace. K
softwaru zhotovitel dodá uživatelskou příručku v podobě editovatelného obsahu (MS Word,
Wikipedia, HTML stránky), aby bylo možné materiál rozšiřovat a upravovat.
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Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:
Účastník zadávacího řízení:
Jméno (název / obchodní firma / jméno a
příjmení)
Sídlo / místo podnikání / bydliště

Webová a mapová aplikace pro správu a
evidenci chráněných území v Olomouckém
kraji

"[doplní účastník]"
"[doplní účastník]"

Právní forma
Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík /
jiná evidence
IČO

"[doplní účastník]"

DIČ

"[doplní účastník]"

Je / není plátce DPH

"[doplní účastník]"

Bankovní ústav

"[doplní účastník]"

"[doplní účastník]"
"[doplní účastník]"

Číslo účtu
"[doplní účastník]"
Osoba oprávněná zastupovat účastníka,
"[doplní účastník]"
funkce
Telefon
"[doplní účastník]"
E-mailový kontakt
"[doplní účastník]"
pro komunikaci se zadavatelem
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: při zpracování nabídky budou v případě
spojení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech spojených dodavatelích, a to přidáním
dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.
Osoba oprávněná zastupovat ostatní
"[doplní účastník]"
dodavatele
NABÍDKOVÁ CENA (v Kč bez DPH)
Cena plnění dle návrhu smlouvy o
vytvoření SW

"[doplní účastník]"

Cena plnění dle návrhu smlouvy o podpoře
"[doplní účastník]"
za dobu 48 měsíců
CELKEM (součet cen předchozích řádků,
nabídková cena pro účely hodnocení)

"[doplní účastník]"

