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sMLouvA o zAJlšŤovÁNíspRÁvy, úonžsyn oooÁvxÁcn lr
l.

smluvní strany
Město Dobřichovice
Vítova 61,252 29 Dobřichovice
lč: o0241181
Zastoupené starostou lng. Petrem Hamplem
dále jen ,,objednatel" na straně jedné
a

Dc computers s,r.o.
se sídlem: Za Ženskýmidomovy 124/3, 15o

oo Praha

5

lč: 25680781 DIČ: cZ25680781
zastoupené jednatelem lng. Petrem Bořánkem
dále jen,,zhotovitel" na straně druhé

ll.
Předmět smloUvy
Předmětem této smlouvy je záVazek zhotovitele VykonáVat pro ob.iednatele komplexní servisní
činnost V oblasti Výpočetní a kancelářské techniky, především pak technickou a systémovou podporU
týkajícíse údržbylokální počítačové
sitě Městského úřadu Dobřichovice a knihovny města
Dobřichovice, údržby serverů a daiov,ých rozvodů, firewallu a klientských Pc, podporu sW produktů,
zprosiředkování reklamačníchřízení, oprav a nákup nových zařízení a nového materiálu,
Plnění zhotovitele podle této smlouvy bude zahrnovat následující činnosti zhotovitele:
a) spráVa počítačoVé
sítě formou outsourcin8u (servery, klientské počítače),správa a údržba

datových rozvodů, konfigurace zabezpečeníaktivních prvků Vnitřní 5ítě.
b)spráVa sítě (servery, Vzdálená konfigurace instalovaných aktivních prvků sítě),
c)

\

spráVa poČÍiaČové
sítě pracovníkem Zhotovitele

V

prostorách zadavatele dle

harmohogramu schVáleného zadaVatelem,

d;Činnost u oblasti prevence (proaktivnítechnické podpory provozu a rožVoje sítě) a v oblasti
řešení problémových stavů sítě (vlastní provozn í tech nické podpory).
e) Poskytování podpory uživatelům.

f)spolupráce při VyhledáVání problémůa úzkých mísi na Vnitřní datové síti objednatele,
konzultace plánovaných změn fyzické topolo8ie či lo8ické architektury sítě;

g) Případná jednorázová dodáVka počítačů,
serverů a sítou/ch prvků, a s tím spojeného
softWare a spotřebního materiálu.

h) Poskytování konzultaci

podle požadavkůobjednatele (plánování dalšíhorozvo.ie sitě,

problematika zajištěníVysokédostupnosti, bezpečnosti apod,)j

j)Provádění drobných oprav Vnitřní datové 5ítě, rekonfi8urace aktivních prvků podle
požadaVkŮ ob.iednalelej

j) Provádění částečnéhobezpečnostního síťovéhoaudjtu (podle požadavků objednatele).

lIl.

Tívání smlouW
1-

Tato smlouva se u7aVira na dobu ]6 měsíců,

2,

smluvnístrany se dohodli na možnosti rozšířeni doby trvání smlouvy formou opce

3,

Před uplynutím doby stanovené v odst, 1tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit pí§emnou
qipovědí, a to i bez Udání důVodu. Výpovědní doba je 2 měsíce a počínáběžet prvního dne
měsíce následujícího po měsíci, Ve kterém byla druhé smluvní straně písemná Výpověd"

o

jeden rok.

doručena.

odměná
1-

odměna.ie stanovena dohodou

2.

Mimořádné sltržby nad rozsah stanovený Včl, ll. této smlouvy jsou zaúčtovánv do kalkulace
paušální měsíčníplatby za sjédnáVanoL] činnost,

3,

Jednorázové dodáVky (techniky, software a licence ap,) budou fakturovány 5amostatné.

4.

Zhotovitel lystaví objednateli fakturu Vždy do 15, dne kalendářního měsíce za předcházející
měsíc, splatnost faktury činí30 dníod jejího doručeníobjednateli.

a je

specifikována

V

příložeč, 1 této smlouvy.

V

případě, Že faktura nebude obsahovat Všechny zákonem a touto smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel opráVněn ji do data splatnosti Vrátit s tím, že zhotovjtel.ie poié povjnen
Vystavit novou fakturu s novým terminem splatnosti. V takovém případě není objednatel V
prodlení5 úhradou,

Práva e povinnosti smluvních stran
1.

zhotovitel se zavazuje:

a)

poskytovat objednatelj v pracovní dny mezi 8:oo - 18:00 hodinou systémovou podporu, tj.
rea8ovat na požadavky objednateIe týkajícíse spráVy a údržbylT sYstému a lokální počítačové
sítě neprodleně, nejpozdějido 2 hodin od nahlášení

b)

poskytovat objednateli telefonickou podporu

c)

rea8ovat a řešit poŽadavky na odstranění Závad na servjsovaném zařízení s Výjjmkou serveru
objednatele, a to do 1 pracovního dne

d)

trvale monitorovat stav a provoz serveru a

e)

po oznámenízáVady nebo dle požadavkůobjednatele provádět zprostředkovatelskoU činnost V
oblastinákupu a oprav kancelářské a y/početn í tech n iky

V

V pracovní dny mezi 8:00 - 18:oo

hodinou

případě poruchy reasovat do 4 hodin,

i řešení při

f)

navrhovat objednate
termin nápraVy

c)

]nformovat objednate e o VýVoji nových trendů V oblasti informáčních technologií

odstraňoVání záVad

a dodržovat lhŮtu reakce a

5m uvený

2. objednatel se zavazuie:

a)
b)

c)

poskytnout zhotoviteli na jeho požádání Veškerépodklady, konzultace a informace potřebné
pro úspěšnéVykonáVáníčinnosti dle této smlouvy

poskytnout zhotoviteli na jeho požádání přístup ke Všem Pc, které souvisí s předmětem
smlouvy
neodkladně informovat zhotovitele o případných změnách, které by mohly mít VliV na plnění
předmétu této smlouvy

V případě, že zhotovitel neposkytne 5lužby V termínech a časech uvedených V článku V. odst- l, této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve \/ýši 5.000,- Kč 2a každéjednotlivé
neposkytnuti službyv terminu a Čase.
3,

4, Zhotovitelje povinen přiVýkonu své činnosti upozornit objednatele na případnou nevhodnostjeho
pokynů, činnosti čijinéskutečnosti, které by mohly mít za následek Vznik škody V oblasti
V,/početnía

kancelářské techniky.

k plnění předmětu smlou\,y zodpovědně, zachoVáVat
mlčenlivost o informacích zpracováVaných V počítačové
5íti a lokálních Pc objednatele a
neposkytovat bez souhlasu objednatele žádnéjiné informace získanépři plnění předmětu iéto
smlouvytřetíosobě.
5- Zhotovitel se zavazu.ie přistupovat

6. Zhotovitel se zaVazuje během plnění smlouvy a po ukončení smloulY zachováVat mlčenlivost
o

VŠech skuteČnostech, o kteďch se dozví od objednatele nebo od jiných osoL} V souvislosti 5 plněním

V případě, že zhotovitel poruši povinnost mlčenlivosti specjfikované V této smlouvě, je
povinen uhradit objednatelj smluvní pokutu Ve Výši 50,0oo,, Kč, a to Za každý jednoilivý případ
poruŠenípovinnosti mlČenIivosti.
smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje Vytvářet V síii objednatele a klientských Pc dostatečně účinnouochranu
proti případným unikŮm informací, dat a zavi.ování, Zhotovitel se zavazuje zajistii pro
objednatele
ochranu elektronických dat podle požadavkůstáVajících ibudoucích zákonných předpisů o ochraně
elektíonických dat a sítive Veřejne a státnl spravě.
8. Zhotovjtelje podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2oo1 sb,, o finančníkontrole Ve Veřejné

spráVě a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), Ve znění poždějšíchpředpisů,
osobou povinnou spolupůsobit přivýkonu finančni kontroly prováděné V souvislostis úhradoLl zboži
nebo služeb z Veřejných Výdajů,

Vl.
závěrečná ustanovení
1. PÍsemnostidle této smlouvy se doru čuj í doporuče ným dopisem nebo datovou schránkou.

2. Vztahy zhotovitele a objednatele neupravené touto smlouvou se řídí zákonem číslo89/2012 sb.,
občanským zákoníkem V platném znění.
3. Všechny změny a dodatky ke smlouVě Vyžadujídohodu smluvních stran a písemnou podobu.

4, Tato smlouva je smluvními stranami podepsaná Ve 4 Vyhotoveních s platností ori8inálu, z nichž
každá 2e stran obdíži2 Whotovenl.
5. smluvní strany prohlašUji a svým podpisem stvrzují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné VůIj,
a že smlouva nebyla uzavřena V tísničiza nápadně nevýhodných podmínek,

6. Nedílnou souČástí této smlouvy je příloha č, 1 - odměna zhotovitele, ceník zhotovilele a seznam
servisovaných zařízeni, příloha č.2 výpjs z obchodního rejstříku zhoiovitele.
7,

Tato smlouva Vstupuje

V

účinnost1, 9. 2017,

8. Tato smlouva L}yla schVáIena dne 30, 5, 2017 usnesením Rady měsla Dobřichovice č, 0543-17.

V Dobřichovicích dne| 26.7. 2017

za zhotovitele:

Za objednate e:

(,/

2u
-)

ln8, Petr Bořánek
Jednatel společnosti

n8, Petr Hamp

starosta města Dobřichovice

Dc computeřs
za Ž€nllým

té|,:r5l 5l3o34
i, íood(fumD.e
doEovy l243, j50oo Práhá s

4

Přílohe č.1 ke smlouvě o u ajišťovánísprávy, údržbya dodávkách tT

Tato přiloha specifikujé ceny, seznam servisovaných zařízení,kontaktní a zodpovědné o§oby pro
spráVu počítačové
sítě měsiského úřadu a knihovny Dobřichovice a je nedílnou součástí této
seznam seřvisovanÝch zaříženíacenv služéb

.
.
.
.

24 klientských Pc s příslušenstvím,
2 x server 5 řadičem domény, Exchan8e, fileserveř,
1x firewall,

aktivní sírovéprvky.

celkem správa sítě :11.495,- Kč včetně DPH 2a měsíc,

kontaktní osobv
za MěstskÝ úřad Dobřichovice {jméno, e-mail, telefon}

.
.

Mgr, Petr Prchal, tajemník MěÚ, tel, 739 571 789, tajemnik@dobrichovice.cz
kancelář MěÚ Dobřichovice, tel, 257 712 182, info@dobrichovice.cz

za zhotovitele (Jméno, e,mail, telefon)

.
.

ln8, Petr Bořánel! jednatel, tel. 603 454 853, petr.boranek@dccomp,cz
Lukáš Pecina, lT specialista, tel, 604 233 715, lukas.pecina@dccomp,cz
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