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zapsaná V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. oddíl C. vložka 54096,
NE

Za kterou jedná David Kalous, jednatel společnosti

(dále jako ..Poskytovatel služeb" na straně jedné)

a

ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze.

sídlem Praha 12/404. PSČ: 110 01,
se l, Rytířská

IC: 71009256.

jednajíeí RNDr, .lan Jarolímek. MBA. ředitel

na straně(dále jako ..Ohjednatcľ druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č,

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále téžjen ..NOZ'“), následující

Smlouvu JJ poskytování služeb

Předmět smlouvy

1,1, Podpisem této smlouvy se Poskytovatel služeb uvazuje zaj išt'ovat pro Objednatelé

poskytování odborné technické pomoci. !l to \. rozsahu a za podmínek stanovených touto

smlouvou (dále též jen „služby“). EI Objednatel se zavazuje zaplatit 7a [0 Poskytovateli služeb

odměnu ai poskytnout Poskytovateli služeb veškerou součinnost potřebnou pro řádné a včasné

plnění závazků Poskytovateli služeb.

1,2. Poskytování služeb bude zahájeno v den účinnosti této smlouvy,

Il.

Rozsah m způsob poskytování odborné technické pomoci

2, 1. Odborná technická k Internetové sestává zpomoc aplikaci HelpDesk následujících

činnosti služeb:Poskytovatele

a) poskytování technických konzultaci

b) poskytování programátorských kapacit

o) provádění servisních zásahů (ve smyslu odstraňování závad il provozních

problémů)



d) běžné servisní činnosti (ve smyslu úprav a rozšíření systémů)

C) vytváření nebo úprava dokumentace týkající Sc provedených činností., je-li

požadována Obj ednatelem

2.2. sl užeb Sc odbornou technickouPoskytovatel uvazuj c posknovat pro Objednatel c

pomoc
dlc odst, 2. l. V následujícím rozsah u a termínech:

a) Rozsah služeb. ktore' bude Poskytovatel sl užeb Objednateli poskytovat na základě

této smlouvyr je maximálně 9 hodin za každé kalendářní čtvrtletí (dále jen „Fond

práce"). čímž není dotčena možnost převodu hodin dle následující větyl

V případě nevyčerpání všech hodin Z Fondu práce je možné nevyčerpané hodiny

7. Fondu práce vždy převádět do Čtvrtlctí následujícího, nejvýše však lx La sebou.

v rozsahu maximálně 3 hodin. V případě potřeby Objednatele O poskytnutí

dalších hodin Poskytovatelem služeb bude o tomto učí něna nová samostatná

smlouva.

b) Poskytovatel služeb garantuje zahájení realizace konkrétní Činnosti na

oznámeném požadavku V následujících termínech:

nej později do 13:30 hodin následujícího pracovního dne po oznámení

požadavku Objednatele v případě požadavků S vysokou prioritou v rozsahu

maximálně 3 hodin měsíčně:

ncj později do pěti pracovních dnů po oznámení jiných než prioritních

požadavků s předpokládaným ukončením do sedmi pracovních dnů od

zahájení realizacc konkrétní činností, přičemž Poskytovatel sl užeb je

povinen nej později do 17:00 hodin následujícího pracovního dne PO

obdržení požadavku objednatele označit požadavek v příslušné aplikací

HelpDesk jako přijatý,

Požadavek se považuje za oznámeny. pokud byl Poskytovateli služeb doručen

způsobem dle této smlouvy v takové míře detailu, která umožňuje vyřešení

příslušného požadavku. Je-li nutne' požadavek upřesnit. je Poskytovatel služeb

povinen O tom Objednatele informovat bez zbytečného odkladu. nejpozději ve

lhůtě, stanovené pro zahájení realizace činnosti na obdrženém požadavku. a

zahájit real ízaci činnosti na oznámcne'm požadavku bez zbytečného odkladu

potom. kdy Objednatel doplní potřebné informace,

C) Veškeré oznamování požadavků na činností dle bodu 2.1. bude prováděno

elektronicky prostřednictvím online intemetove' aplikace Poskytovatele služeb

HelpDesk (též známé jako Problemreport). Poskytovatel služeb není v prodlení

.1 plněním závazků způsobených nedostupností aplikace HelpDesk Obj ednatel je

oprávněn sdělit Poskytovateli služeb požadavek telefonicky Či e-maílem. vždy

je však povinen ho zapsat do Apl ikaee HelpDesk. Pro účely počítání termínů dle
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této smlouvy znění požadavku je rozhodne' zadání v aplikaci HelpDesk.

V případě nedostupností HelpDesku je jako čas zadání brán čas nahlášení

požadavku emailem. U požadavků. které budou mít nastavenou Důležitost um

Normální či Nízkou. SČ za zahájení realizace činnosti na obdrženem pomdavku

dle te'to smlouvy rozumí informace od Poskytovatele služeb o pracnosti a práci na

těchto požadaveiehí Práce na takovych požadavcích budou zahájeny teprve po

odsouhlasení této pracnosti Objednatelem. V případě. že SČ V průběhu realizace

požadavku ukáže skutečná potřeba na rozšíření pracnosti realizační doby, musí

být toto Poskytovatelem služeb Objednateli oznámeno a Objednatel musí toto

rozšíření schválit. 0d oznámení ze strany Poskytovatele služeb dle předchozí

věty do schválení prodloužení realizace ZE strany Ohjednatele SC přerušuje doba

realizace takového požadavku. Neschva'lí-li Objednatel takove' prodloužení.

neodpovídá Poskytovatel služeb za nesplnění takového požadavku. čímž není

dotčeno čerpání času z Fondu práce a převedeny'eh hodin Z minulého čtvrtletí na

již provedená plnění na předmětném požadavku. Pro účely stanovení rozsahu

služeb poskytnutých v daném měsíci SC použüe rozsah skutečně čerpaných služeb

(nikoliv odhady pracnosti ), U požadavků označených vysokou prioritou není

nutný souhlas Objednatelc se zahájením praci. které může zahájit Poskytovatel

služeb dle však dle bodu 2424možností. nej později b).

d) Požadavky mohou do llelpDeskového systému zadávat pověření zaměstnanci

Objednatele. kterými jsou zaměstnanci odboru správního:

r'. J aroslav Vach, správce ICT, 'aroslav,vacl1@hygpraha.cz, 296 336 723

c Josef Novák. správce IC T, j oseínovak@hygpraha,cz, 296 336 724

e) llelpDesk je základním a jediným nástroj em pro
sledování a vykazování či nnosti

Poskytovatelé služeb, při čemž Obj ednatel ani třetí osoby nej sou oprávněny

zasahovat do výkazu rozsahu poskytnutých služeb bez vědomí Poskytovatcle

služeb v případě nesouhlasu objednatele s rozsahem služeb. evidovaných

v syste'mu HelpDesk, je Obj ednatel povinen o této skutečnosti informovat

Poskytovatele služeb nejpozději do prvního pracovního dne následujícího po

týdnu, v němž byly příslušné sl užby poskytnuty. jinak se má za !04 že :4 rozsahem

služeb souhlasí.

2.34 Smluvní strany sjednávaj í i že poskytované služby je Poskytovatel služeb povinen

poskytovat S odbornou péčí il s ohledem na aktuální a obcenč předpokládaný vývoj techniky a

komunikace.

2.4í SC součinnost k činnostiObjednatel zavazuje poskytovat nezbytnou Poskytovatelé

služeb' podle této smlouvy, zejména SC zavazuje sdělovat Poskytovateli služeb informace

potřebné k identifikaci chybných funkcí aplikací, jasně specifikovat své požadavky, zajistit
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