
Číslo smlouvy: 2016/0336/0PS.DVZ 31/322412016

AutoCont CZ a.s.
se sídlem
telefon / fax
IČ
DiČ
Bankovníspojení
Číslo účtu
Jejímž jménem jedná

(dále jen "Zhotovitel")

a

Městská část Praha 8

se sídlem
telefon / fax
IČ
DiČ
Bankovníspojení
Číslo účtu
Jejímž jménem jedná

(dále jen "Objednatel")

Smlouva o dilo

Hornopotni 3322/34,702 00 Ostrava
+420 910 974 761
47676795
CZ47676795
Českáspořitelna a.s.
6563752/0800
Ing. Vlastimil Palata, mistopředseda představenstva

Zenklova 1/35, PSČ 18048, Praha 8 - Libeň
222 805 615
00063797
CZ00063797
Českáspořitelna a.s.
2000881329/0800
Roman Petrus, starosta

(společně dále jen "smluvní strany")

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

(dále jen "Smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. PROHLÁŠENí SMLUVNíCH STRAN

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle
českého právního řádu 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 je právnickou osobou řádně založenou a existující
podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní
obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
pro Objednatele dílo, jehož podrobná specifikace je obsaženav Příloze č. 1 této
Smlouvy(dále jen "dílo"), a to řádně, včas, dle pokynů Objednatele včetně všech
Objednatelem požadovanýchzměn díla a jeho součástía za cenu a podmínek dále
v této Smlouvěstanovených.

3. MíSTO A DOBA PROVEDENí DílA

3.1. Místemprovedení díla je sídlo Objednatele.

3.2. Realizace díla bude zahájena do 7 dnů od podpisu této Smlouvy a předání
provedeného díla proběhne do 90 dnů od podpisu této Smlouvy.

3.3. V případě prodlení s realizací díla je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne
předání a převzetí díla. Uhrazenímsmluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele
na náhradu škody.

4. PŘEDÁNí A PŘEVZETí DílA

4.1. Předání a převzetí dila proběhne prostřednictvím akceptační procedury, která
zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou
v Přiloze č, 1 této smlouvy.

4.2. Objednatel máprávo odmítnout převzetí díla, pokud v době přejímky byly zjištěny
vady díla anebo jeho nedodělky, o čemž smluvní strany sepíší zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, dohodnou podmínky a termín
odstranění vad díla anebojeho nedodělků a předání dokončeného díla.

4.3. Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a
nedodělky (převzetí s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom
případě předávací protokol obsahuje úplný seznam vad a nedodělků díla a
konkrétní termín jejich odstranění.
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5. CENA A PLATEBNíPODMíNKY

5.1. Cena za provedení díla se stanoví jako cena smluvní a byla dohodou smluvních
stran stanovena částkou 1.969.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát
devět tisíc korun) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Cenadle odst. 5.1 této Smlouvyje stanovenamezi smluvními stranami jako cena
konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého
předmětu díla podle této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele
související s řádným provedenímdíla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika,
dodávky a souvisejícívýkony nutné k naplnění účelu a cíle této Smlouvy.

5.3. Sjednaná cena bude hrazena na základě faktury vystaveného Zhotovitelem
nejdříve po předánía převzetí díla a odstraněnívšechpřípadnýchvad a nedodělků
uvedenýchv protokolu o předání a převzetí díla.

5.4. Splatnost všech faktur - daňových dokladů i zálohových faktur, činí dvacetjedna
(21) dní ode dne jejich doručení smluvní straně povinné platit. Faktura se
považuje za doručenou též, bylo-Ii její převzetí odepřeno, nebo pokud se ji
nepodařilo doručit pro nepřítomnost adresáta, ač byla zaslána na adresu sídla
smluvní strany uvedenou v této Smlouvě nebo dodatečně smluvní stranou
oznámenoujako změnasídla, a to třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

5.5. Všechny faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle
platných obecně závaznýchprávních předpisů. V opačnémpřípadě je Objednatel
oprávněn fakturu Zhotoviteli před její splatností vrátit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a opravená nebo přepracovaná
faktura budeopatřena novou lhůtou splatnosti. Způsobzdanění, výše a sazbaDPH
se řídí platnou legislativou.

6. UŽíVÁNíDílA

6.1. Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny díla podle této Smlouvy
vlastnické právo k věcem, které se mají stát dle této Smlouvyjeho vlastnictvím, a
je-Ii součástí díla software, získává zároveň tímto okamžikem nevýhradní
nepřenosnou licenci užít takový software jako celek i jeho jednotlivé části. Cena
této licence je součástísjednané ceny díla.

7. ZÁRUKA

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo má ke dni podpisu protokolu o předání a
převzetí díla podle článku 4 této Smlouvyfunkční vlastnosti uvedenév Příloze Č. 1
této Srn louvy.

7.2. Není-Ii v Příloze Č. 1 této Smlouvystanoveno jinak, poskytuje Zhotovitel záruku
za funkčnost díla po dobu dvanácti (12) měsíců.

7.3. Záruční doba počínáběžet dnem předání díla podle této Smlouvy.

7.4. Objednatel máv záruční době právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je
povinen vady písemněreklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady specifikovány. V reklamaci Objednatel uvede
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požadovaný způsob a technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na
odstranění vad. Nebude-Ii dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen vadu odstranit
do 5 kalendářních dnů od oznámení reklamace.

7.5. V případě, že Zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. PLATNOSTA ÚČiNNOSTSMLOUVY

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

9. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENí

9.1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této
Smlouvy.

9.2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského
zákoníku

9.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

9.4. Podpisem této Smlouvy smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a závazky v ní uvedené přebírají. Smluvní strany dále
prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje doložky, které by bylo možné přečíst jen
se zvláštními obtížemi ani doložky, které by pro ně byly nesrozumitelné a že jim
byl obsah této Smlouvy dostatečně vysvětlen. Smluvní strany dále prohlašují, že
tato Smlouva neobsahuje doložky, které by pro ně byly zvláště nevýhodné.

9.5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha Č. 1 Specifikace díla

9.6. Tato Smlouvaje uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
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Smluvni strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejim obsahem souhlasi a na důkaz
toho k ni připojuji svoje podpisy.

Doložka dle §43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 29.06.2016, Č. Usn RMC 0401/2016

Zhotovitel Objednatel

V Praze dne 2 O,.~, 2016

'I~~~;~C'" ~~;~~;~~~e::\f před'taje tva '-j 
I

V Praze dne 12.7.2016

AUTOtONT
Al!toCont cz a.s., Praha
Ubalova 1/2348, 149 00 Praha 4

Tel.: 910 97..2 '11, fax: 910 970102
Dle: 0247676795

, _ . ~fJ(o~ b-ra/
Spravce rozpoctu.. " , ...................................... ;/-"1/ ...
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Příloha smlouvy č. 1:

Technická specifikace Implementace Citrix licencí, zavedení
systému PKI, rekonfigurace centrální infrastruktury

Nasazení a rozšíření technologie virtualizace desktopů Citrix pro možné
využití všemi uživateli městského úřadu

• instalace prostředí pro cílový stav provozování až 320 ks virtuálních desktopů
o instalace hypervisoru a zařazení do hypervisorního clusteru s vysokou

dostupností na dva fyzické servery, přidání ke stávajícímu clusteru, relokace
zdrojů

o Zajištění vysoké dostupnosti XenApp serverů, min.počet instalovaných XenApp
serverů musí být v počtu 4ks

o Zajištění vysoké dostupnosti služby Citrix delivery kontroler o minimálním počtu
2ks kontrolérů

o Zajištění vysoké dostupnosti služby Storefront serveru o minimálním počtu 2ks
serverů

o Zajištění vysoké dostupnosti Netscaler Gateway serveru o minimálním počtu
2ks serverů

o Vyčlenění samostatného databázového a licenčního serveru pro řešení Cltrix
XenApp

o Rozšířenípočtu terminálových serverů min na 15ks serverů
o Implementace provozovaných aplikací do systému virtuálních desktopů

Implementace systému PKI a zabezpečení přístupů přes ID karty
• Zřízenídvouúrovňové Microsoft certifikační autority

o Tvorba šablon certifikační autority
o Tvorba procesů pro vystavování certifikátů
o Implementace PKI do provozovaného systému MS Exchange

• Zřízenízabezpečenípřístupů přes stávající ID čipové karty
o Přístup skrze čipové karty do Citrix prostředí z PC/tenkého klienta z vnitřní sítě

Zadavatele (pro externí přístup je dále počítáno s využitím stávající technologie
SMS Passcode)

Součástídodávky je zaškolení IT administrátorů na instalované technologie a instalační dokumentace.
Součástídodávky nejsou softwarové licence ani hardware, zajištuje Zadavatel.
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