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Statutární město Ostrava

magistrát

„ Číslo smlouvy objednatele: 1501 D6/2018/IT

Cislo smlouvy poskytovatelé:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory

provozu a rozvoje informačního systému e-spis

č. Objednatele: 1501/2010/IT/LPO

č. Zhotovitele: SML 157/2010

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava ICZ a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Na hřebenech || 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4,

zastoupené náměstkyní primátora zastoupená na základě plné moci

Mgr. Kateřinou Šebestovou Ing. Jiřím Votrubou

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B,

 

vložka 4840

ičo: 00845451 ičo: 25145444

DIC: C200845451 ' DIC: C2699000372

  Peněžní ústav: Peněžní ústav:

 

 

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel dále jen poskytovatel

OVANET a.s.

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz

zastoupena členem představenstva

Ing. Michalem Hrotikem

Zapsaná: u rejstříkového soudu v Ostravě,

oddíl B, vložka 2335

 

IČO: 25857568

DIČ: C225857568

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

   

 

dále jen OVANET

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o poskytování technické podpory a

rozvoje informačního systému e-spis (dále jen Dodatek).

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory provozu a

rozvoje informačního systému e-spis
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Obsah dodatku
 

|.

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku, jehož účelem je:

1. Ukončení technické podpory Maintenance modulu Elektronický podpis v aplikaci eSpis pro 1850

uživatelů a eSpis Lite v multilicenci.

2. Rozšíření rozsahu technické podpory Support.

3. Nahrazení přílohy č. 1 smlouvy o podpoře.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o poskytování služeb technické podpory provozu a

rozvoje informačního systému e-spis (č. smlouvy objednatele 1501/2010/lT/LPO) ze dne 1. 6. 2010,

ve znění pozdějších dodatků takto:

1.1 Znění článku IV., odstavce lV.1.1. se nahrazuje novým zněním:

Cena za dodávky, práce a služby poskytované objednateli v rámci poskytování technické podpory

- Maintenance (dle článku ll.2.1. této smlouvy) za dobu jednoho kalendářního roku je stanovena

ve výši 1 170 434,- Kč bez DPH.

1.2 Znění článku IV., odstavce lV.1.2. se nahrazuje novým zněním:

Cena za dodávky, práce a služby požadované objednatelem v rámci poskytování technické

podpory - Support (dle článku ll.2.2. této smlouvy) bude po celou dobu účinnosti smlouvy hrazena

na základě skutečně poskytnutých dodávek, praci a služeb dle ceníku poskytovatele, jež je uveden

v příloze č. 5 této smlouvy. Tyto dodávky, práce a služby budou prováděny na základě požadavků

objednatele, které objednatel zadá do HelpDesku poskytovatele a označí jako požadavek. Celkové

plnění těchto dodávek, prací a služeb dohodnutých v rámci této smlouvy nepřesáhne za jeden rok

částku 487 100,- Kč bez DPH.

1.3 Znění článku IV., odstavce lV.2.1. se nahrazuje novým zněním:

Úhrada za plnění Předmětu smlouvy dle článku ll.2.1. této Smlouvy za Maintenance bude probíhat

čtvrtletně, na základě faktury vystavené Poskytovatelem na částku ve výši 292 608,50 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě devadesát dva tisíc šest set osm korun českých a padesát haléřů bez DPH). K

částce bude připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura bude

vždy vystavena k poslednímu dni příslušného čtvrtletí, přičemž poslední kalendářní den příslušného

čtvrtletí bude považován za den uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

1.4 Příloha č. 1 — Specifikace podporovaných aplikaci, která je nedílnou součástí předmětné smlouvy se

v celém rozsahu nahrazuje novou přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.5 Znění článku Vll., odstavce VII. 5 se nahrazuje novým zněním:

Pro zajištění řádného plnění předmětu této smlouvy a ke komunikaci s poskytovatelem jsou za

objednatele a OVANET, a. s. určeni pracovnici oprávněni požadovat řešení technických a

softwarových problémů. Aktuální seznam pracovníků bude objednatelem potvrzen do 5 dnů od

uzavření tohoto dodatku a písemně předán poskytovateli. Případné změny pracovníků jsou účinné

od okamžiku doručení písemného oznámeni objednatele poskytovateli.
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1.6 Příloha č. 2 — Seznam pověřených pracovníků objednatele a OVANETu se vypouští.

Ill.

Platnost a účinnost dodatku

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavřeni tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00375/RM1822/7

ze dne18. 12.2018.

Tento dodatek se uzavírá vsouladu s ustanovením § 222 odst. 4. Zákona o zadávání veřejných

zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé

a svobodné vůle, vážně, srozumitelně a nikoli v tísni a na důkaz toho připojuji svě podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel a

OVANET obdrží po jednom vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V.

Přílohy

Příloha č. 1 — Specifikace podporovaných aplikací

 

  

  

 

 

 

Za objednatele Za poskytovatele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

zmocněnec Mgr. Kateřina Šebestová Ing. Jiří Votruba

náměstkyně primátora na základě plné moci

Za OVANET

Datum:

Místo:
 

 

Ing. Michal Hrotík

člen představenstva
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1501/2010/lT/LPO

Specifikace podporovaných aplikací

Systém e-spis pro statutární město Ostrava, dodaný na základě:

. Smlouvy o dílo na realizaci modulů aplikace e-spis — Spisová služba č. ECM 061/2009 (číslo

objednatele 1542/2009/IT) ze dne 29. 5. 2009.

. Smlouvy o dílo na realizaci modulů aplikace eSPlS — Usnesení a Úkoly č. ECM 068/2009 (číslo

objednatele 1760/2009/IT) ze dne 28. 5. 2009.

. Smlouvy o dílo na realizaci modulů ISDS aplikace e-spis č. ECM 114/2009/2009 (číslo objednatele

2436/2009/IT) ze dne 2. 9. 2009.

. Smlouvy na dodávku a poskytování programových produktů a komplexu služeb pro zabezpečení jejich

užití číslo objednatele 1092/2012/IT/LPO ze dne 30. 3. 2012.

. Objednávky na dodávku a implementaci modulu Statistika časových razítek č.3544/2012/133

 

Cena technické

, . Počet . podpory Maintenance

“' M°d"' e'sP's uživatelů Lekal'zace (dle čl. lV.1.1. sml.

za rok bez DPH)
 

MMO, UMOb - Poruba, Vítkovice,

1. Usnesení a Úkoly 654 Michálkovice, Lhotka, Mar. Hory, 240 184,-

Nová Ves, Plesná, Slezská

 

2. Spisová služba multilicence MMO, 23 ÚMOb

 

Elektronická podatelna

datových zpráv 1850 MMO, 23 UMOb

 

Konverze do výstupního

 

 

4. formátu 1850 MMO, 23 UMOb 840 250,-

5. Důvěryhodnost 1850 MMO, 23 UMOb

6. Statistika časových razítek 2 MMO       
Tabulka č. 1: moduly pro e-spis ve SMO
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Systém e-spis LITE v multilicenci pro statutární město Ostrava, dodaný na základě:

. Smlouvy o dílo na realizaci modulů aplikace e-spis LITE — Spisová služba č. SMOA.9.50.s.O1 číslo

smlouvy objednatele 1613/2011/lT/LPO ze dne 30. 5. 2011.

 

Cena technické

 

v _ . Počet podpory Maintenance

“' MOdu' e ”'5 ”TE uživatelů (dle čl. |V.1.1. sml.

za rok bez DPH)

1. Spisová služba e-spis LITE multilicence

 

Elektronická podatelna a výpravná

 

 

 

 

2“ datových schránek (EPV) mun'l'cence

Elektronický podací deník . .

3“ včetně Správy subjektů multilicence

90 000,-

4. Důvěryhodnost multilicence

5. Konverze multilicence

6. Výukový program (e-learning) multilicence     
 

Tabulka č. 2: moduly pro e-spis LITE
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