Urad pro civilní lelecfvi CR
datum: 06 .0 1 .2 0 U

S mlouva

o dílo

C.J.: 31 - 1 4 -1 1 0

uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

S m luvní

strany

Česká republika - Úřad pro civilní letectví
Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
IČO: 48134678 DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 3727061, směr.kód pen. ústavu 0710
zastoupený generálním ředitelem I.............................
dále jen „objednatel"
Osoby oprávněné jednat ve věcech této smlouvy:
...................ve věcech technického řešení
I.....................ve věcech věcné správnosti
na straně jedné
a
NOHA Informační systémy, spol. s r. o.
Blanická 16, Praha 2,
Zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C., č. vložky 35797
Datum zápisu do OR: 6.3.1995
IČ: 62917731,
DIČ: CZ62917731,
bankovní spojení: 81940001/5500
zastoupenou ředitelem................................................
dále jen „zhotovitel"
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
.....................................
na straně druhé
uzavřeli dnešního dne následující smlouvu o dílo ve smyslu § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele rozšířit stávající informační systém objed
natele o modul pro podporu spolupráce IS UCLa základních registrů dle specifikace v příloze 1
této smlouvy a závazek objednatele aktivně přitom spolupracovat a hradit sjednanou cenu.

III.

T e r m ín

plnění

1. Termín plnění je do 8 týdnů od podpisu této smlouvy
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IV.

MÍSTO PLNĚNÍ
1. Místem plnění díla podle této smlouvy je Úřad pro civilní letectví České republiky, letiště
Praha - Ruzyně.

V.

C ena

a způsob placení

1. Cena za zhotovení díla bez DPH činí 562.000,-Kč. Cena částky s DPH bude vypočtena dle
zákonné sazbě a výši. Dle současné výše DPH je celková cena s DPH 680.020,-Kč
2. Oprávnění fakturovat částku vzniká na základě potvrzeného předávacího protokolu. Na zá
kladě předávacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) se splatností 21 dní.
3.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje, že uhradí fakturovanou cenu dle cenového ujednání a v dohodnutých
lhůtách splatnosti.
Zhotovitel vystaví fakturu s těmito náležitostmi:
•

označení faktury a číslo,

•

název a sídlo zhotovitele a objednatele,

•

předmět plnění,

•

cena díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 21 dnů po jejím doručení. V pochybnostech se
má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

VI.

P ráva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace po
třebné k řádnému plnění závazků zhotovitele.
3. Objednatel se dále zavazuje umožnit zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k vlast
nímu programovému vybavení a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu
systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této smlouvy.
4. V případě prodlení zhotovitele s plněním termínů podle této smlouvy je objednatel opráv
něn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny fakturované části díla za každý
den prodlení.

VII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
1. Zhotovitel poskytuje záruku na vady jím dodávaného díla.
2. Záruční doba činí 12 měsíců a začíná běžet ode dne předání.
3. Zhotovitel se zavazuje, že reklamované nedostatky díla bude odstraňovat po dobu záruky
bezplatně a v co nejkratší době maximálně do 10 pracovních dnů od jeho převzetí. Reklamo
vané nedostatky musí být objednatelem předávány bez zbytečného prodlení písemnou for
mou. Zhotovitel reklamaci převezme a písemně potvrdí nejpozději do dvou pracovních dnů.
4. Pozáruční servis bude v případě zájmu Objednatele poskytován na základě zvláštní
smlouvy mezi smluvními stranami.
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V lil. O d s t o u p e n í

od s m l o u v y

1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě:
že je objednatel v prodlení delším než 30 dnů od data splatnosti daňového dokladu vystaveného
v souladu s touto smlouvou. Nároky zhotovitele na úhradu dosud řádně a včas poskytnutých
plnění zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčeny,
že objednatel ani po opakované výzvě obsahující dodatečnou lhůtu neposkytl součinnost nezbyt
nou k plnění dle této smlouvy. Nároky zhotovitele na úhradu dosud řádně a včas poskytnutých
plnění zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčeny.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plně
ním oproti termínu této smlouvy delším než 30 dnů a ani po výzvě stanovující dodatečnou
lhůtu k dokončení plnění nepředal plnění objednateli.

IX.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvních stran, případně datem pod
pisu posledního.
2. Ve všech otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se postupuje podle ustanovení
obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.
4. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
5. Veškeré případné spory vzešlé z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou
se smluvní strany pokusí řešit smírným jednáním.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich skutečné a svo
bodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze
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PŘÍLOHA 1
O becné

S pecifikace

řešení

in fo rm ace

Realizace napojení pomocí web aplikace optimalizované pro práci na tabletech pracovníků úřadu. Pří
stup do aplikace budou mít vybraní pracovníci úřadu připojení do lokální sítě dle administrátorem při
dělených oprávnění. Administrace oprávnění bude probíhat v rámci současné správy uživatelů IS ÚCL.
Aplikace bude umožňovat vyhledat subjekt z databáze IS UCL a na základě jeho údajů dohledat ade
kvátní informace v základních registrech. Pomocí získaných údajů pak umožňuje automaticky aktuali
zovat již existující údaje ze základních registrů.

Vyhledání

info rm ací

Vyhledání v subjektech se bude provádět na základě zadání jedné nebo kombinace informací:
• Příjmení
• Jméno
• Datum narození

Proces

d o h led án í in fo rm ací

Na základě zadaných informací dojde k dohledání záznamu v interní databázi subjektů i v základních
registrech. Zobrazí se informace o počtu nalezených shod v obou databázích a seznam nalezených
shod. Informace, které se shodují v obou databázích, budou označeny a upřednostněny ve výpisu
všech nalezených informací. Zadané údaje i získané informace budou logovány, aby bylo dohledatelné, který pracovník v jakou dobu a jak požádal o informaci ze základních registrů a jaká informace
se vrátila. Na základě zobrazených výsledků se pracovník rozhodne o dalším postupu:
1. Zobrazením informace o konkrétním záznamu v jedné z databází
o Zobrazila se pouze jedna informace, není pochyb o správnosti hledání
2. Ručním dohledáním a zobrazením informace
o Zobrazila se omezená množina informací, je třeba v jejich seznamu dohledat správ
nou
3. Zpřesněním vyhledávání o další informaci
o Zobrazila se příliš velká množina informací, není efektivní ruční dohledání
4. Zadáním nového požadavku
o Požadavek byl zadán nesprávně
5. Ukončení procesu dohledání
o Požadavek byl zadán správně, požadovaná informace nebyla nalezena z důvody nee
xistence nebo obecné chyby aplikace či připojených databází

P roces

v erifika ce info rm ací

Po zobrazení konkrétního záznamu dojde k uživatelské kontrole zobrazených detailních informací.
1. V případě, že je na základě těchto informací rozhodnuto pracovníkem úřadu, že se jedná o
nesprávný záznam, dojde k návratu do procesu dohledání informací s tím, že původně zadaná
vyhledávací kritéria budou zachována.
2. Pokud se dle rozhodnutí pracovníka úřadu jedná o správný záznam, dojde ke kontrole zada
ných informací pracovníkem s možností přenosu informací do interní databáze subjektů
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a. Vložením nového záznamu
b. Aktualizací existujícího záznamu, přičemž souhlasící a nesouhlasící údaje budou vý
razně označeny

Schéma

funkčnosti systému
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Legování informací
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