LIFE CORCONTICA
život pro krkonošské louky

č. smlouvy objednatele: SMLDEU-38-203/2017

SMLOUVA O DÍLO
„Úprava aplikace LUHOP“

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.
Smluvní strany

1.

Objednatel:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem:

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO:

00088455

DIČ:

CZ00088455

bankovní spojení:

5

zastoupená:

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

ve věcech technických: Ing. Tomáš Janata,
(dále jen „objednatel")

2.

1)2Zhotovitel:
3

Z.L.D. s. r. o.

se sídlem/bytem:

Vánková 796/6, 181 00 Praha 8

IČO/r.č.:

25631365

DIČ:

CZ25631365

bankovní spojení:
zastoupený:

Ing. Vladimír Dudycha
(dále jen „zhotovitel")
(dále jen „smluvní strany")

Článek 2.
Předmět a rozsah díla
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí poskytnout úpravy aplikační databáze LUHOP
dále podrobně popsané v Příloze č. 1.

2.

Při poskytování služeb je zhotovitel vázán ujednáním této smlouvy a pokyny objednatele.

3.

Předmět této smlouvy je součástí projektu Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše : obnova
smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné vedené pod č. LIFE + 11NA/CZ/490,
který je hrazen prostřednictvím dotačního programu EU LIFE CORCONTICA.

key:

Public
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Článek 3.
Povinnosti a kontrola objednatele
1.

Objednatel předá zhotoviteli datové zdroje k integraci a k provádění služeb.

2.

Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat se zhotovitelem prostřednictvím svých zástupců.
Veškeré další podklady předává objednatel zhotoviteli průběžně.

3.

Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem. Zhotovitel
mu je povinen poskytnout informace o průběhu plnění díla do 7 dnů od vznesení dotazu.

4.

Zhotovitel při vypracování spolupracuje se osobou pověřenou objednatelem a předkládá průběžně,
nejméně však jednou za kalendářní měsíc, přehled realizovaných prací. Pověřený pracovník objednatele
odpovídá za kontrolu jednotlivých etap díla.

5.

Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla nebo jeho částí je povinen objednatel písemně oznámit
zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data
obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto
jinak. Následně bude sepsán protokol o předání díla a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle čl. 5 této
smlouvy.

Článek 4.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, a to nejpozdéji do 15.04.2018.
2.

Zhotovitel je povinen oznámit názvy, jména a veškeré identifikační údaje svých poddodavatelů objednateli.
Zhotovitel zodpovídá za jednání svých poddodavatelů a je povinen plnit vůči nim veškeré své závazky a
povinnosti.

3.

Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné
účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího
souhlasu objednatele.

4.

Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné
dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná
část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Při předání dané části díla je zhotovitel povinen převést
rovněž licence na objednatele.

5.

Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli
veškeré originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel
povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku.

6.

Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

Článek 5.
Cena a platební podmínky

1.

Cena díla činí:
cena v Kč bez DPH
cena za 1 hodinu práce
cena celkem za poskytnuté služby

DPH

cena celkem s DPH

1 600,00 Kč

336,00 Kč

1 936,00 Kč

334 063,00 Kč

70 153,23 Kč

404 216,23 Kč
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2.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část díla v průběhu plnění vždy po zhotovení a převzetí této
jednotlivé části díla. Fakturace probíhá na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními
stranami. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu,
název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále
musí obsahovat název projektu „LIFE CORCONTICA11 a číslo projektu: LIFE11 NAT/CZ/490.

3.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 15-ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel
může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 6.
Smluvní pokuty

Článek 7.
Vzájemné práva a povinnosti
1.

Předmět díla se stává výhradně majetkem objednatele a zároveň těch partnerů projektu LIFE
CORCONTICA, kteří se aktivně účastní prací, a to na základě čl. 22 Společných ustanovení k finančnímu
programu LIFE+. Tento bod se nevztahuje na data vázaná licenční smlouvou k třetím stranám.

2.

S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace
druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní
strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy.

3.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími
stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních
otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo
způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Smluvní partneři objednatele
mají právo na informace, i když jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném
rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění
předmětu této smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných informací řídit
povinnostmi při nakládání s těmito informacemi jako objednatel.

4.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně
veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana.

5.

Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

6.

Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo
analogové formě:
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•

které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,

•

které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být
součástí obchodního tajemství objednatele.

7. Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek 8.
Ostatní ujednání
1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2 na základě listin, které byly předloženy
k nabídce na plnění veřejné zakázky.
3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy o dílo,
včetně vyplacené ceny. Dále se zavazuje zveřejnit seznam svých subdodavatelů dle zákona o veřejných
zakázkách.

5.

Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

6.

Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

7.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - technická specifikace

Ve Vrchlabí,

dne

1 5. 12. 2017

V Praze, dne

2

^

Ing. Jan Hřebačka

Ing. Vladimír Dudycha

ředitel Správy Krkonošského národního
parku

jednatel Z.L.D. s.r.o.

Za správnost.
č. 01
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Příloha č. 1 - technická specifikace
Úprava aplikace LU HOP
1) Rozšíření o možnost dynamického doplňování přirážek:
-

do aplikace LUHOP bude přidán číselník přirážek a pro tvorbu opatření budou při výpočtu cen
využívány relevantní přirážky

Databáze
databáze bude rozšířena o tabulky číselníku přirážek;
budou konvertována data o přirážkách ze současných opatření do nové struktury a upraveny
informace o opatřeních dle nového stavu.
Číselník přirážek
-přirážky budou definované názvem a intervalem platnosti;
-číselník bude dostupný pouze pro administrátora LUHOP;
-záznamy použité pro stanovení ceny opatření nepůjdou odstranit.
Uživatelské rozhraní
-přirážky se budou zobrazovat v detailech dynamicky podle intervalu jejich platnosti;
-přirážky se budou zobrazovat a bude, je možné používat pouze v zadaném intervalu platnosti
přirážky;
-u existujících opatření se budou zobrazovat vždy použité přirážky v době schválení MgP a
neplatné budou označeny;
-při ukládání bude uživatel informován o tom, že neplatné přirážky budou smazány a cena
přepočítána.
Stanovení ceny opatření
-při výpočtu se budou zohledňovat zadané hodnoty přirážek;
-změna intervalu platnosti přirážek nebude automaticky měnit ceny existujících opatření, bude
tedy nutné při změně intervalu platnosti přirážek fyzicky projít plány a upravit dotčená opatření
(včetně již schválených opatření nerealizovaných v akci);
-plán s nastavenými neplatnými přirážkami nepůjde schválit.
Šablony pro exporty
-změny budou zohledněny ve všech relevantních šablonách a budou vytvořeny šablony pro
detail a seznam u číselníku přirážek.
2) Úpravy na podporu workflow:
a) úprava dotazování aplikace na zdůvodnění změn před uložením schválené akce - dotazy
aplikace na provedené změny se budou týkat pouze změn již dříve vyplněných a schválených
údajů;
b) pokud je vlastníkem dotčené pozemkové parcely v MNG plánu, akci Správa KRNAP, nebo ČR,
bude automaticky udělen s provedením akce;
c) umožnit hromadné přidání souhlasu pro více vlastníků nahráním jednoho souhlasu - souboru;
d) umožnit smazání chybně vloženého souhlasu vlastníka;
e) umožnit předání/převzetí více opatření najednou v rámci jedné kontroly, jedním krokem,
obrazovka bude obsahovat seznam opatření s možností změnit jejich cenu;
f) detail vlastníka rozšířit o seznam parcel, který bude obsahovat číslo parcely, katastrální území
a informaci o udělení souhlasu;
g) úprava pořadí sloupců na již existujících seznamech podle požadavku uživatelů;
h) úprava reportu Záznam kontroly:
1) u opatření bude uvedena nová cena v případě převzetí s výhradou;
2) pod seznamem bude uvedena celková cena převzatých opatření.
i) úprava reportu Rozpočet akce:
1) vedle sloupce s číslem parcely bude sloupec s katastrálním územím;
2) názvy pracovních ploch budou uvedeny bez jejich kódu.
3) změna pořadí sloupců;
4) text s poznámkou o vytištění bude odstraněn.
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