Smlouva o dílo

Integrace PROXIQ-AGENDIO
se systémy Camea UnicamPEN a
Centrálním registrem vozidel (CRV)
Číslo smlouvy zhotovitele: MS-025/17
Číslo smlouvy objednatele:

MARBES CONSULTING s.r.o.
se sídlem
Brojova 16, 326 00 Plzeň
zastoupená
ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
1Č
25212079
DIČ
CZ25212079
___________________________
Bank. spojení
Datová schránka:
wpij5fv
Zapsaná
:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C
vložka 8963
(dále jen „zhotovitel41)

Město Sokolov
se sídlem
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
zastoupená
Bc. Jan Picka, starosta města
ÍČ
00259586
DIČ
CZ00259586
Bank. spojení
Datová schránka:
(dále jen „objednatel11)

uzavřeli tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku.
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

Smlouva o dílo: Integrace PROXIO-AGENDiO s Camea UnicamPEN a CRV

1.

2.

3.

4.

č. smlouvy : MS-025/17

SMLUVNÍ STRANY
1.1.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou
podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl C, číslo vložky 8963 a že splňuje veškeré podmínky a
požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a
řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2.

Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této
smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v
ní obsažené.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele dílo, jehož
podrobná specifikace je obsažena v Příloze č. 1 („Specifikace díla“), za cenu
a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

2.2.

Zhotovitel se dále touto smlouvou zavazuje poskytovat další služby, jejichž
rozsah a povaha jsou popsány v Příloze č. I, za cenu a podmínek dále v této
smlouvě stanovených.

2.3.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout součinnost uvedenou
v Příloze č. 7 („Součinnost objednatele44) a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu.

MÍSTO A TERMÍN VYTVOŘENÍ DÍLA
3.1.

Místem vytvoření díla je sídlo objednatele, není-li v Příloze ě. 2 („Místo
plnění44) této smlouvy výslovně stanoveno jinak.

3.2.

Termín dodání díla je stanoven v Příloze c. 3 („Termín plnění44) této smlouvy
v rámci sjednaného harmonogramu plnění, popřípadě je určen pevným datem.

ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ
4.1.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout zmčny díla
před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna
navrhovanou změnu díla akceptovat.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů objednatelem navrhovaných
změn díla na termíny a cenu díla. Pokud by však takového hodnocení
vyžadovalo dodatečné náklady anebo by nepříznivě ovlivnilo pracovní
vytížení pracovníků nebo využití jiných prostředků určených k provádění díla,
zhotovitel tuto skutečnost oznámí objednateli a hodnocení provede pouze na
základě písemného pověření objednatelem. V takovém případě bude
hodnocení hrazeno podle stráveného času a spotřebovaného materiálu v
sazbách platných v době hodnocení. Termíny stanovené touto smlouvou pro
provedení díla se přiměřeně posouvají s ohledem na skutečnost, že zhotovitel
využil k provedení hodnocení dopadů navrhovaných změn díla některého
z pracovníků nebo prostředků určených k provedení díla.

Strana 2 / celkem stran 19

Smlouva o dílo: integrace PROXIO-AGENDTO s Camea UnicamPEN a CRV

4.3.

5.

č. smlouvy : MS-025/17

Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemně dodatkem teto smlouvy.
V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky,
součinnost objednatele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla,
dokud tyto nebudou písemně potvrzeny a dokud nebudou písemně dohodnuty
příslušné změny týkající se ceny, harmonogramu plnění, dat dodávek, nebo
příslušné dokumentace díla.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1.

Předání a převzetí díla proběhne prostřednictvím akceptační procedury, která
zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou
v Příloze č. I této smlouvy.

5.2.

Akceptační procedura bude probíhat prostřednictvím akceptačních testů,
jejichž specifikaci vypracuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem tak, aby
obsahovala popis testů, testovací data, příslušné prostředí, pořadí provádění
testů a akceptační kritéria.

5.3.

Závěrečná akceptace díla proběhne 14 dní po spuštění do produktivního
provozu.

5.4.

Jestliže dílo splní akceptační kritéria akceptačních testů, má se za to, že bylo
řádně předáno a objednatelem převzato. Kromě toho, pokud kterákoliv část
díla splňuje akceptační kritéria, tato část se rovněž považuje za převzatou.

5.5.

Jestliže dílo nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akccptačního
testuje objednatel povinen bezodkladně po provedení takového testu doručit
zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede a popíše veškeré zjištěné
nedostatky. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy
budou provedeny znovu ohledně té části díla, která nesplňuje stanovená
akceptační kritéria, neodporuje-li to povaze díla jako celku. Tento proces
testování a následných oprav se bude opakovat, dokud zhotovitel nesplní
veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test.

5.6.

Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný Jestliže daný
nedostatek nebyl způsoben zhotovitelem, nebo měl být zjištěn objednatelem
při předcházejícím akccptačním testu nebo byl zjištěn při předcházejícím
akceplačním testu, ale nebyl bezodkladně po provedení tohoto testu oznámen
zhotoviteli, nebo se jedná o nedostatek, který neovlivňuje konečnou
funkcionalitu.

5.7.

Při převzetí díla, nebo kterékoliv jeho části v souladu s tímto Článkem smlouvy
je objednatel i zhotovitel povinen podepsat Protokol o akceptaci (Protokol o
předání a převzetí díla nebo dané části). Vzor Protokolu o akceptaci je uveden
v Příloze č. 6 („Protokol o akceptaci").

5.8.

Převzetí díla nebo jeho části opravňuje zhotovitele k fakturaci v souladu
s platebním kalendářem dle Přílohy č. 4 („Cena a platební kalendář”) této
smlouvy.
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6.

7.

č. smlouvy : MS-025/17

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTŮ
6.1.

Dokumenty, které jsou vypracovány zhotovitelem na základě této smlouvy a
které se poskytují objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy
objednateli ve formě návrhu k posouzení.

6.2.

Objednatel je oprávněn ve lhůtfi čtrnácti (14) dnů od doručení příslušného
návrhu písemně předložil zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o
těchto připomínkách upraví zhotovitel příslušný návrh v souladu s
dohodnutými změnami a předá objednateli konečnou verzi dokumentů.

6.3.

Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze
objednateli.

6.4.

V případě, že objednatel připomínky ve Ihůtě uvedené v článku 6.2.
nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument
se považuje za řádně převzatý.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1.

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v Příloze č. 4 této smlouvy.
Ncní-li v této příloze výslovně stanoveno jinak, je cena uvedena bez daně
z přidané hodnoty, která bude k ceně připočítána v zákonem stanovené výši.

7.2.

Objednatel se zavazuje cenu díla zaplatit dle podmínek uvedených v Příloze č.
4 této smlouvy. Cena je splatná v měně stanovené v Příloze č. 4 této smlouvy,
a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.

7.3.

Jestliže nebude faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými
právními předpisy, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je
objednatel oprávněn vrátit ji ve Ihůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení zhotoviteli
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém
případě se přeruší doba splatnosti a nová Ihňta splatnosti počne běžet
doručením opravené faktury objednateli.

7.4.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je třicet (30) dní ode dne doručení faktury
objednateli. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní
strany.
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7.5.

8.

9.

10.

č. smlouvy : MS-025/17

V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv částky splatné dle této
smlouvy je zhotovitel oprávněn, bez ohledu na další nároky, zastavit práce na
provádění díla (úplně či částečně), dokud nebude taková částka zaplacena, s
tím však, že na tuto možnost objednatele upozorní nejméně čtrnáct (14) dní
před tím, než práce zastaví. V případě zastavení prací se cena díla zvyšuje o
náklady a výdaje (kalkulované na základě platných sazeb zhotovitele)
vynaložené zhotovitelem v souvislosti se zastavením a následným obnovením
prací na díle a termíny plnění této smlouvy se prodlužují o dobu zastavení prací
a o další přiměřenou dobu potřebnou k znovuobnovení prací.

UŽÍVÁNÍ DÍLA
8.1.

Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny podle této smlouvy
vlastnické právo k věcem, které se mají stát dle smlouvy jeho vlastnictvím, a
je-li součástí díla software, získává zároveň nevýlučné nepřenosné právo užití
takového software jako celku i jeho jednotlivých částí.

8.2.

Objednatel je oprávněn užívat software pouze v souladu s jeho určením a za
podmínek touto smlouvou stanovených.

8.3.

Objednatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních
kopií software. Tyto kopie musí objednatel zabezpečit proti ztrátě a odcizení a
musí je označit všemi autorskými právy a označeními jako originál.

ZÁRUKA
9.1.

Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo má ke dni podpisu písemného zápisu o
předání podle Článku 5. funkční vlastnosti uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

9.2.

Není-li v Příloze č. 1 stanoveno jinak, poskytuje zhotovitel záruku za funkčnost
díla po dobu šesti (6) měsíců.

9.3.

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla podle této smlouvy.

9.4.

Objednatel je povinen vady díla nahlásit zhotoviteli nejpozdčji do čtrnácti (14)
dnů ode dne jejich zjištění, jinak jeho právo z odpovědnosti za vadu zaniká.
Zhotovitel v takovém případě prošetří oznámenou vadu díla a v případě, že se
na ni vztahuje záruka, tuto vadu bezplatně odstraní.

9.5.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla vzniklé zaviněním Objednatele
nebo třetích osob.

OPRÁVNĚN É OSOBY
10.1.

Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou
zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech
souvisejících s plněním této smlouvy.

10.2.

Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 5 („Oprávněné osoby44) této
smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však
povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.
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11.

č. smlouvy : MS-025/17

ODPOVĚDNOST ZA UJMU
11.1.

Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných
právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k předcházení újmě a k minimalizaci vzniklé újmy.

11.2.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní
strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

11.3.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany a na další okolnosti vylučující
odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání uvedených překážek a
okolností.

11.4.

Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá újma na jmění (škoda). V rozsahu
povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze smluvních stran
odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody
způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosů
nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči
správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v důsledku porušení
smluvní nebo zákonné povinnosti.

I 1.5.

Výše náhrady vzniklé škody se omezuje nižší ze dvou následujících částek:
a) částku, která byla na základě smlouvy zaplacena zhotoviteli do okamžiku
vzniku škody jako cena plnění
b) částkou 247 800,- Kč (slovy: dvěstččtyřicetsedm tisíc osm set korun
českých).

12.

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
12.1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou
povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

12.2.

Smluvní strany jsou povinny plnil své závazky vyplývající z této smlouvy tak,
aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením
splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

12.3.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců
smluvních stran.

12.4.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v
písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným
dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou
na titulní stránce této smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními
stranami dohodnuto jinak.
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13.

14.

15.

č. smlouvy : MS-025/17

12.5.

Oznámení se považují za doručená třetí (3) den po jejich prokazatelném
odeslání.

12.6.

Ukládá-li smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být
doručen buď v papírové formě nebo v elektronické (digitální) formě jako
dokument textového procesoru MS Word verze 2007 nebo vyšší na
dohodnutém médiu.

12.7.

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

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
13.1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a
zveřejnění podle předchozí věty. Smluvní strany sc dohodly, že smlouvu
uveřejní objednatel v registru smluv do 15 dnů od jejího uzavření.

13.2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v
prodlení s dodáním díla déle než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do
patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém
prodlení.

13.3.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v
prodlení s placením faktur zhotovitele a toto prodlení trvá po dobu delší než
třicet (30) dní po písemném upozornění, a dále je oprávněn odstoupit od
smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním svých závazků podle
této smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15)
dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení.

13.4.

l ato smlouva pozbývá účinnosti skončením 6 měsíční záruční doby.

ŘEŠENÍ SPORŮ
14.1.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných
sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou
a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců.

14.2.

Nedohodnou-Ii sc smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má
každá ze smluvních stran právo řešit spor soudní cestou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1.

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.2.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve
formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailovýeh či jiných elektronických zpráv.
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15.3.

Strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,
o nichž k datu uzavření teto smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou
relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany
poskytly v teto smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a
povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo, a o
kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě.

15.4.

Odpověď smluvní strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou od druhé
smluvní strany navrženého znění této smlouvy (nabídky) není přijetím nabídky
na uzavření této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, a to
ani když podstatně nemění podmínky nabídky (navrženého znění této
smlouvy).

15.5.

Smluvní strany sjednávají, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a
vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z
ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která plnila (a) je připravena
takovou vadu odstranit; (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost
směřující k odstranění vady; (c) v takové činnosti řádně pokračuje; a (d) v
rozumném čase s ohledem na povahu vady vadu odstraní či předmět plnění
nebo jeho část vymění za bezvadný.

15.6.

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této
smlouvy se nepřipouští.

15.7.

Smluvní strany sjednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy
nebudou jakákoliv vzájemná práva a povinnosti dovozována z dosavadní či
budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně,
mezi stranami či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy ani k
nim nebude při výkladu této smlouvy přihlíženo, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.8.

Objednatel přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko
změny okolností.

15.9.

Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku zprostí smluvní stranu povinnosti k náhradě škody také mimořádná,
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli v
době, kdy byla v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od
okamžiku vzniku takové překážky. Smluvní strana není v prodlení s plněním,
pokud je takové prodlení způsobeno prodlením druhé smluvní strany s plněním
jejích povinností.

15.10. Smluvní strany prohlašují, že se při uzavírání této smlouvy nenacházejí ve
stavu tísně nebo rozrušení, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a s
využitím náležitých zkušeností nebo s využitím náležité zkušené odborné
pomoci, a žc plnění, ke kterému sc touto smlouvou zavazují, není vzhledem ke
všem okolnostem souvisejícím s uzavřením této smlouvy vzájemně v hrubém
nepoměru, a jako takové se jej zavazují druhé smluvní straně za podmínek této
smlouvy poskytnout. Ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
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15.11. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný v teto smlouvě
není fixním závazkem ve smyslu § 1980 občanského zákoníku.
15.12. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem
jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit v průběhu jednání obsah
podmínek této smlouvy.
15.13. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů
uvedených v této smlouvě. Ustanovení § 2001 občanského zákoníku sc
nepoužije.
15.14. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují
za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání
o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.
15.15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí
se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576
občanského zákoníku.
15.16. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto
smlouvu: § 557 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
15.17. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

I
2
3
4
5
6
7

Specifikace díla
Místo plnění
Termín plnění
Cena a platební kalendář
Oprávněné osoby
Protokol o akceptaci
Součinnost objednatele

15.18. Tato smlouvaje uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova dne 15/8/2017 usnesením
Č.498/I5RM/2017

Strana 9 / celkem stran 19

Smlouva o dílo: Integrace PROXIO-AGENDIO s Camea UnicamPEN a CRV

č. smlouvy : MS-025/17

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

Objednatel

V Plzni dne^ . <j ■ 2017

V Sokolově dne M . íf5.2017

Za MARBES CONSULTING^r.o. :

Za Město SOKOLOV :

Bc. Jan Pícka
/ Starosta města

Ing. Miroslav Dvořák
Jednatel

MARBES
©
yy[) CONSULTING s.r.o.

Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
IČ: 2521207S, Dle: CZ26212079
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Příloha č. I

č. smlouvy : MS-025/17

Specifikace díla

Předmětem plnění této smlouvy je:
•

•

rozšíření stávajícího řešení PROXIO-AGENDIO o nástroje podpory zpracování
přestupků zachycených stacionárními úsekovými měřiči rychlosti a detektory
jízdy na červenou;
zjištění provozovatele vozidla v Centrálním registru vozidel (CRV) vedeným
Ministerstvem dopravy ČR.

Součástí plnění je dodávka licence pro integraci systému PROXIO-AGENDIO se
systémy:
•
•

UnicamPEN (výrobce: CAMEA, spol. s r.o., Brno-ŘeČkovice)
Centrální registr vozidel (v kompetenci Ministerstva dopravy ČR)

Součástí plnění je poskytnutí těchto implementačních služeb:
•
•
•
•
•

Instalace/konfigurace na TST prostředí
Školení 2 administrátorů a klíčových uživatelů
Zkušební provoz na TST prostředí v délce 2 týdnů s podporou zhotovitele
Instalace/konfígurace na PROD prostředí
Zvýšená podpora po náběhu v PROD prostředí a závěrečná akceptace

Popis řešení:
V rámci uvedené integrace vznikne nová funkcionalita řešení, které podpoří:
o delegování činností (rozdělení podkladů ze stacionárních úsekových měřičů
rychlosti a detektorů ke zpracování),
o vyhodnocení fotodokumentace přestupků,
o automatický přenos údajů o přestupcích do PROXIO-AGENDIO a
o předání přestupku do správního řízení.

Uložení podkladu pro vyhodnocení přestupků
K rozdělení fotografií přestupků mezi jednotlivé pracovníky městského úřadu je určený
nástroj „Zpracování fotografií kamerového systému".
Hodnocení přidělených fotografií
Uživatel v nástroji UnicamPEN postupně vyhodnocuje přidělené fotografie, typicky
podle časového horizontu, který je obvykle týden, a rozhoduje, zda fotografie zachycují
přestupek či nikoliv nebo zdaje fotografie dostatečně průkazná pro řízení o přestupku.
K tomuto účelu bude uživatel používat nástroj „AGENDIO-Vyhodnocení
fotodokumentace". Nástroj otevírá adresářovou složku uživatele a komfortně umožňuje
spustil vyhodnocení fotografií v UnicamPEN.
Nástroj „AGENDIO-Vyhodnocení fotodokumentace" současně zajistí, aby z fotografií
vyhodnocených jako přestupek načetl popisné údaje o přestupku (datum, čas a místo
přestupku, typ přestupku: překročení rychlosti/jízda na červenou, a RZ vozidla), které
jsou důležité pro další fázi zpracování podkladů.
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Načtení přestupků do PROXIO-AGENDIO
Přestupky vyhodnocené v UnicamPEN, resp. popisné údaje přestupků a jejich fotografie
do systému PROXIO-AGENDIO přenese nástroj „AGENDIO-lmport KS44, který
z připravených podkladů přestupků v PROXIO-AGENDIO založí záznamy přestupků
Městské policie připravených k předání ke správnímu řízení. Součástí záznamu
v PROXIO-AGENDIO je také fotografie přestupku.
Akci pro přenesení podkladů o přestupcích do AGENDIO lze vyvolat uživatelsky. Pokud
uživatele nástroj nespustí sami, AGENDIO jej spouští pravidelně Ix denně v nočních
hodinách. Výsledkem nočního chodu úlohy jsou následujícího dne připravené přestupky
MP policie předané ke správnímu řízení.

Přehledy případů ke zpracování ve správním řízení
Agenda PROXIO-Přcstupky bude rozšířená o složku „Přestupky předané ke správnímu
řízení44. V této složce PROXIO-Přcstupky zobrazí seznam přestupků ze stacionárních
radarů, kdy je každý záznam doplněný o stěžejní popisné údaje: zodpovědný uživatel, typ
přestupku, RZ vozidla. Z této složky uživatel postupně zpracovává podklady ve správním
řízení.
K převzetí podkladů do správního řízení je určený nástroj „Převzít přestupek44. Převzetí
přestupku využívá služeb jiného nástroje - průvodce „Oznámení o spáchaném skutku44
s tím, že veškeré známé údaje do průvodce přcdvyplní. Výčet přínosů takového řešení viz
následující odstavec.

Rozšíření průvodce „Oznámení o spáchaném skutku44
Průvodce „Oznámení o spáchaném skutku44 je rozšířen tak, aby byl schopen kromě
vlastních podnětů a oznámení ze spisové služby také zpracovat podklady získané ze
stacionárních radarů a semaforových kamer.
Minimální pracnost úkonu převzetí přestupku ke správnímu řízení zajistí uživateli
automatické předvyplnění údajů v průvodci „Přestupku MP44. PROXIO-AGENDIO při
převzetí přestupku Městské policie (přestupku z radaru) spouští průvodce „Oznámení o
spáchaném skutku44 a do průvodce z případu „Přestupku MP'4 načítá a vyplňuje všechny
dostupné údaje: datum a čas přestupku, místo přestupku, RZ vozidla. Kromě uvedeného
ještě PROXIO-AGENDIO v průvodci nastaví výchozí skutkovou podstatu - tu určuje
podle povahy přestupku (resp. typu přestupku MP). PROXIO-AGENDIO vyplňuje také
Oznamovatele přestupku, kterým je Městská policie Sokolov.
Po dokončení průvodce „Oznámení o spáchaném skutku44 je vytvořen nový případ
Přestupku, do něhož PROXIO-AGENDIO převzalo údaje evidované u přestupku z radaru
či kamery. V novém případu PROXIO-AGENDIO umožňuje zobrazit náhled fotografie
přestupku pořízené radarovým systémem či semaforovou kamerou.
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Lustrace RZ vozidla v Centrálním registru vozidel
Stávající řešení PROXIO-AGENDIO bude rozšířeno o funkci „Zjištění subjektu
provozovatele vozidla44 v centrálním registru vozidel (CRV) vedeným Ministerstvem
dopravy České republiky. Funkce bude přístupná na zvláštní oprávnění uživatelů v IDM
(PROXIO-EOS).
'lato funkce bude volána z detailu případu pomocí nástroje v akcích, kde existuje
předpoklad, že registrační značka je v případu evidována. Prostřednictvím registrační
značky vozidla dojde k zavolání služeb CRV a bude navrácen subjekt odpovídající
provozovateli vozidla. Provozovatel bude založen do PROXIO-AGENDIO, respektive do
evidence subjektů (ESP) s příslušným postavením do role pro účastníka řízení. Subjekt
bude po uložení automaticky ztotožněn v 1SZR.
Součástí nebude automatické převzetí tovární značky, modelu a barvy vozidla a to
z důvodu ncvalidních dat v CRV a následného zanesení vysoké chybovosti do lokálních
dat. Tato data jsou součástí fotodokumentace z městského kamerového systému.
Součástí nabízeného řešení je i úprava zadávacího formuláře do PROXIO-XR (Hledáček)
pro zjištění provozovatele vozidla na základě VIN či RZ vozidla. Výsledkem vyhledávání
bude výstupní formulář s kompletními údaji o provozovateli vozidla včetně technických
dat o vozidle. Z formuláře bude možné uložit dokument opisu karty vozidla z CRV.
Součástí dodávky je rovněž procesní dokumentace pro funkce zjištění provozovatele
samostatně pro PROXIO-Přestupky a PROXIO-XR (Hledáček).
Součástí výše uvedeného plnění není:
Řešení podpoří zpracování fotografií z radarů známých pouze v termínu realizace
projektu. Podpora nových typů radarů, změní-li se formát popisných údajů přestupku,
není součástí této nabídky.
Instalace a konfigurace nástrojů UnicamPEN není předmětem této nabídky.
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č. smlouvy : MS-025/17

Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele.
Po dohodě může zhotovitel některé části plnění provádět v místě sídla zhotovitele (např. vývoj
aplikací), nebo poskytovat prostřednictvím vzdáleného připojení.
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Příloha č. 3

Termín plnění

Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do data
ukončení zvýšené podpory na PROD prostředí, kdy bude projekt ukončen.
Základním milníkem projektu je termín zahájení produktivního provozu systému s
termínem T + 6 týdnů.
Harmonogram:
(číselné údaje značí počet týdnů)
v

Činnost

Zahájení

Podpis smlouvy o dílo

Ukončení

T

Instalace/konfigurace na TST prostředí

T

T+2

Školení administrátorů a klíčových uživatelů

T+2

T+3

Testování

T+3

T+5

Instalace/konfigurace na PROD prostředí

T+5

T+6
T+6

Spuštění produktivního provozu
Zvýšená podpora po náběhu v PROD prostředí a závěrečná
akceptace

Strana 15 / celkem stran 19

T+ 6

T+8

Smlouva o dílo: Integrace PROXIO-AGENDIO s Camea UnicamPEN a CRV

Příloha č. 4

č. smlouvy : MS-025/17

Cena a platební kalendář

Cena za plnění předmětu díla dle Přílohy č. I této smlouvy jc stanovena dohodou ve výši
247.800,-Kč (bez DPH) a zahrnuje níže uvedené dodávky a služby:
Cena
Popis

(v Kč bez
DPH)

Licence konektoru pro integraci se systémem UnicamPen
72.000,Licence konektoru pro integraci CRV
Inslalace/konfigurace na TST prostředí, dokumentace
Školení 2 administrátoru a klíčových uživatelů v délce 6 hodin
175.800,Instalace/konfigurace na PROD prostředí
Zvýšená podpora po náběhu v PROD prostředí, závěrečná akceptace
247.800,-

Cena celkem

Cenu zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově po závěrečné akceptaci díla na základě
faktury vystavené zhotovitelem.

Součástí smluvní ceny není následné poskytování údržby (SW maintenance) dodaného
software ani poskytování jeho provozní podpory.
Poskytování údržby (SW maintenance) a provozní podpory bude řešeno dle platné servisní
smlouvy "Smlouva o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory systému
PROXIO", č. smlouvy MS-044/16, ze dne 19.12.2016. Cena těchto služeb se bude řídit
stejnou smlouvou (MS-044/16, Příloha č. 2).
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Příloha č. 5

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby
Za zhotovitele - MARBES CONSULTING s.r.o

Jméno

Za objednatele - Město Sokolov:

Vedení projektu
Za zhotovitele - MARBES CONSULTING s.r.o :

Jméno

Za objednatele - Město Sokolov
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Příloha č.6

m

MARBES
CONSULTING

PROTOKOL O AKCEPTACI
Předmět
akceptace:

Verze
protokolu:

Na základě
dokumentu:

Číslo:
Ze due:
Oprávněný
zástupce:

Objednatel:

Oprávněný
zástupce:

Marbes consulting s.r.o..
Brojova 16. 326 00 Plzeň

Zhotovitel:

01

Datum provedení akceptační procedury:

Oprávněny zástupce Objednatele potvrzuje, že Předmět akceptace podmínky akceptace:
splňuje v plném rozsahu
nesplňuje

splňuje s těmito výhradami:

Termín postoupeni Předmětu akceptace se zapracováním připomínek

Přílohy; NE [_

|

ANO [

Poznámky:

Oprávněný zástupce Objednatele:

Oprávněný zástupce Zhotovitele:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

vedoucí projektu

Funkce:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

vedoucí projektu

Brojova 16. 326 00 Plzeň • IČO 252 12 079. DIČ CZ252 12 079 • Te!
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Smlouva o dílo: Integrace PROXIO-AGKNDIO s Camea UnicamPEN a CRV

č. smlouvy : MS-025/17

Příloha č.7
Součinnost objednatele
Objednatel na svůj náklad poskytne veškerou potřebnou podporu zhotoviteli při
poskytování služeb, zejména plynulé předávání potřebných informací.
Objednatel je povinen plnit řádné a včas úkoly, které pro nčj vyplynou zjednání vedení
projektu či projektového týmu. Úkolem se pro účely teto smlouvy rozumí provedení
nějaké činnosti nebo poskytnutí informace, specifikované v protokolu o jednání vedení
projektu spolu se stanovením rozsahu úkolu, sc závazným termínem splnění úkolu a
zodpovědnou osobou. V případě, že objednatel nesplní úkol řádně a včas (tedy ve
stanoveném rozsahu, ve stanoveném termínu a v souladu s další specifikací dle
protokolu), může zhotovitel nárokovat prodlužení termínu provedení díla o dobu, po
kterou nemohl zhotovitel řádně provádět dílo v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany
objednatele a dále o dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl zhotovitel řádně pokračovat
v provádění díla po znovuzkoordinování provádění díla, když k narušení provádění díla
došlo v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany objednatele.
Pokud bude poskytování služeb prováděno v sídle objednatele, zajistí objednatel na svůj
náklad veškeré potřebné předpoklady pro řádné poskytování služeb zhotovitelem a to
zejména pracovní místo pro práci projektového týmu.
Objednatel jmenuje z řad svých pracovníků dostatečný počet odborníků do projektového
týmu, dle potřeb je bude uvolňovat pro práci a zajistí dostatečné pravomoci vedoucímu
projektu ze strany objednatele.
Objednatel zajistí předání HW infrastruktury testovacího a produkčního prostředí, včetně
související infrastruktury, a to jak pro fyzický, tak i vzdálený přístup. Testovací a
produkční prostředí bude připravené včetně nainstalovaného systému UnicamPEN.
Správce sítě provede vytvoření adresářových složek určených k uložení fotografií radarů
pro vyhodnocení foto v UnicamPEN.
Správu a zálohování úložiště fotografií zajistí správce IT.
Objednatel zajistí součinnost s výrobcem řešení UnicamPEN tj. společností CAMEA
spol. s r.o., kdy společnost CAMEA spol. s r.o. umožní využití systému UnicamPEN
externím systémem PROXIO-AGENDIO a poskytne verzi produktu podporující typy
využitých radarů a hodnocení přestupků.
Objednatel zajistí kvalifikovaný systémový certifikát od uznávané certifikační autority
pro komunikaci s CRV. Pověření pracovníci zajistí včasné otestování funkčnosti před
uvedením do produktivního provozu a současně zajistí povolení zahájení užívání
testovací a produktivní vazby na CRV na MD ČR.
Objednatel zajistí účast klíčových uživatelů na školení.
Objednatel zajistí kapacity uživatelů pro testování.
Objednatel zajistí vzdálené připojení do sítě Objednatele, s ohledem na technologické a
bezpečnostní možnosti a politiky Objednatele.
Objednatel zajistí funkční projektovou strukturu na straně Objednatele, bude prostřednictvím
svých oprávněných osob koordinovat kontakt pracovníků Zhotovitele s pracovníky
Objednatele i mimo oddělení informatiky.
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