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Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve^nění_

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva"), mezi

Zhotovitelem: HELIUS CONSULTING s.r.o.

Sídlo; Vysoká 82, 269 01 Rakovník

Zápis v OR; zapsaná 16. 12. 2009

Oprávněný zástupce; Ing. Vít Ortmann, jednatel

IČO;

DIČ;

29002133

CZ29002133

Bankovní spojení; Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu; 244682351/0300

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy; Ing. Vít Ortmann

E

Objednatelem: ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem

Sídlo;

v

Rytířská

Praze

404/12, 110 01 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

jménem objednatele; MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele

IČO;

DIČ;

71009256

není plátcem DPH

Bankovní spojení; ČNB Praha

Číslo účtu; 65825011/0710

Kontaktní osoba;

I.

Postavení smluvních stran

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má

odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti k tomu, aby plnění dle této smlouvy poskytl

v nejvyšší kvalitě.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním

prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci Díla dle této smlouvy.

Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými

předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

(3) Objednatel je organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví

České republiky.

il.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je v souladu s poptávkovým řízením „Vytvoření nové

webové prezentace HSHMP" (dále jen „DÍLO").

(2) Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za provedení Díla v požadovaných

specifikacích, zejména pak v otázkách týkajících se požadovaných vlastností, tvarů apod. Tyto

specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1, která jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v termínu stanoveném v této

smlouvě, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících užívání, na své náklady a na své

nebezpečí, a to bez využití subdodávek třetích stran.
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(4) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s českými technickými normami,

v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době

provádění Díla. Zhotovitel je při provádění Díla vázán veškerými příkazy Objednatele.

(5) Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit

sjakýmikoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem, tj. omezením

či rozšířením předmětu smlouvy, podle konkrétních požadavků Objednatele. Úkony nad rámec

přílohy č. 1 této smlouvy budou prováděny na základě objednatelem vystavené písemné

objednávky a její písemné akceptace zhotovitelem.

(6) Zhotovitel je oprávněn nechat Dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným

souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli identifikační údaje

veškerých subdodavatelů včetně specifikace jimi prováděných částí Díla, a to v rámci písemné

žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané Objednateli.

Termín a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 10.12. 2021

(2) Zhotovitel zahájí provádění Díla neprodleně po podpisu smlouvy.

IV.

Cena Díla

(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu

za řádně provedené Dílo ve výši 332 750,- Kč včetně daně z přidané hodnoty.

(2) Celková cena je členěna takto:

Cena v Kč bez DPH 275 000,- Kč

DPH 57 750,-. Kč

Cena v Kč s DPH 332 750,- Kč.

(3) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná. Sjednanou

cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku s písemným

souhlasem Objednatele.

(4) Součástí celkové ceny jsou veškeré náklady související s řádným provedením

a dokončením Díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností

Zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to,

zda je v této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady,

či nikoliv), zejména se jedná o kompletní zařízení (administrace) potřebných záborů veřejného

prostranství, ke kterým poskytne objednatel plnou součinnost. Zhotovitel zajistí přístup

a příjezd do objektu Objednatele po celou dobu provádění díla.

(5) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765

a § 2620 občanského zákoníku. Cena Díla bude uhrazena za podmínek a v termínech

stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje zálohy.

(2) Celková cena dle předchozího článku bude uhrazena na základě daňového dokladu

(faktury) ve shora uvedené výši doručené Zhotovitelem Objednateli.

(3) Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné

legislativy a stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb.,
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o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví platném k témuž dni.

(4) Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

c)

b)

den

číslo

odeslání

dokladu,

a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní

e)

symbol,

účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název a označení dodávky,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

j)

í) seznam

období, za

příloh,

které byla dodávka uskutečněna,

k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

(5) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo

na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná,

je ji (nebo kopii) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či k doplnění. V takovém

případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží

až od okamžiku doručení opravené daňového dokladu (faktury).

(6) Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktura)

Objednateli. Celková cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet

uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději

v poslední den splatnosti faktury částka odepsána zjeho bankovního účtu. Platby budou

probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

(7) Platba bude provedena na základě protokolárního předání Díla bez vad a nedodělků.

VI.

Sankce

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.

(2) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla

ve lhůtách stanovených v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,5 % z celkové ceny Díla, s jehož dokončením je v prodlení, za každý den prodlení.

(3) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž se

vztahuje, do 15 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně

povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený

v záhlaví této smlouvy.

(4) Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčena povinnost k náhradě

škody a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.

VII.

Záruka a odpovědnost za vady díla

(1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou

a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se

zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít

všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu poskytování podpory tedy 60 měsíců od

protokolárního předání a převzetí předmětu díla.

(2) Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí

vadu díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. Pro účely oznámení vad se smluvní

strany dohodly, že postačí forma emailu.
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(3) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době

do jednoho dne po jejím zjištění nebo oznámení objednatelem. V případě vzniku vady

znemožňující funkčnost předmětu díla a v případě havárií, je však zhotovitel povinen zahájit

odstraňování oznámené vady bezodkladně, vady znemožňující funkčnost v případě havárii je

zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 4 hodin od jejich uplatnění, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. V případě vzniku ostatních vad neomezujících funkčnost nebo

neomezujících užívání předmětu dílaje zhotovitel povinen odstranit oznámené vady nejpozději

do 2 dnů od jejich uplatnění.

(4) Záruční doba se staví po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady,

za které odpovídá zhotovitel.

(5) Jestliže se ukáže, že oznámené vady díla jsou neopravitelné nebo, že s jejich opravou

by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny

za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto

skutečnost.

(6) Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle

způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než

řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody

na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.

Vlil.

Salvatorní klauzule

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou

součinnost.

(2) Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů

anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti

právního úkonu, smlouvajako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat

pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení

doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních

předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.

(3) Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla

neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které

případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na

plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní

smlouvy.

IX.

Řešení sporů, rozhodné právo

(1) Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by

mohly vzniknout v souvislosti s touto smlouvou a její realizací v první řadě vzájemnou dohodou.

(2) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu

soukromém, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva a práva a povinnosti z ní

vyplývající se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, věznění pozdějších předpisů. Ke kolizním ustanovením

českého právního řádu se přitom nepřihlíží.

X.

Prorogace

(1) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů ajiných

právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů
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s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský

soud. Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věcí je věcně příslušný okresní soud.

Obvodní soud pro Prahu 2.

XI.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel:

a) neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné

lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

b) bezdůvodně přeruší provádění Díla,

c) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,

případně pokyny Objednatele.

(2) Odstoupení nabývá účinnosti dnem, kdy oznámení o odstoupení dojde do sféry druhé

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy z důvodu

Odstoupení od Smlouvy si nebudou vracet plnění, za které již bylo poskytnuto protiplnění

druhou smluvní stranou.

(3) Tato smlouva může být objednatelem ukončena výpovědí s jednoměsíční výpovědní

dobou, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne měsíce

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých

porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat ipo ukončení této

smlouvy.

XII.

Úkony, doručování písemností

(1) Smluvní strany si budou doručovat písemnosti do datových schránek nebo

na doručovací adresy sídla smluvních stran.

XIII.

Postoupení práv ze smlouvy

(1) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

XIV.

Transparentnost úřadu a přístup k informacím

(1) Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a ustanovením § 219 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem Objednatele č. 11/2016

ze dne 23. května 2016, Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňování.

(2) Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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(4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních

webových stránkách Objednatele, a to včetně případných příloh a dodatků bez časového

omezení.

(5) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se

dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě Objednatele. Povinnost mlčenlivosti

trvá i po ukončení smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv. V případě, že smlouva nenabude účinnosti do data

uvedeného v článku III. odst. 1 této smlouvy, posouvají se termíny předmětu plnění

o adekvátní dobu, tj: o počet dní, o které nabyla smlouva účinnosti později.

(2) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších předpisů), pokud smlouva

nestanoví jinak.

(3) Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí

mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k

této smlouvě budou označeny jako „Dodatek" a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly

postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší než Dodatek

pozdější.

(4) Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,

zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla

a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy

rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

(5) Jednotlivá ustanovení smlouvyjsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvyjako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy

dostalo některé ustanovení smlouvy do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní

ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva

posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude

v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

(6) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy,

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu

s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

(7) Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden

obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.

(8) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné

okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly,

že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž

dosažení svým jednáním sledovaly; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

(10) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace WEB
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Technická specifikace webové prezentace HSHMP

Výkon:

Zobrazení - načtení stránky do 2sec, ve zvláštních případech do 4sec

Minimálně uživatelů redakčního systému: 100

Minimální počet jednotlivých stránek: 5 000

Minimální současné připojení na veřejnou část: 100 uživatelů

V rámci grafického návrhu musí byt splněny následující požadavky:

1. Logo - současně používané logo HSHMP, objednatel dodá pro realizaci návrhu formou

logotypu a ve formátu .jpg

2. Barevné provedení návrhu bude vycházet z loga HSHMP

3. Grafický návrh bude respektovat požadovanou strukturu webové prezentace. Tato bude

navržena dodavatelem a schválena objednatelem. Grafický návrh bude realizován pro

rozlišení 1366x768

4. Grafický návrh bude obsahovat i variantu responzivního provedení pro mobilní zařízení,

5. Celá webová prezentace musí být 100 % responzívní. Webová prezentace se bude

přizpůsobovat parametrům použitého zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, desktop), a

to především pokud jde o:

• velikost písma

• vertikální rytmus řádků

• rozměry dotykových prvků

• šířka textových i grafických prvků

• tabulky

6. Pro dotykové zařízení (mobilní telefon, tablet atd.) bude respektováno přizpůsobení

dotykovému ovládání (minimální ergonomické rozměry dotykových prvků, nezávislost na

hover akcích).

7. Grafický návrh webových stránek musí splňovat požadavky na bezbariérovost, a to jak

legislativní (zákon 365/2000 Sb., vyhláška 64/2008 Sb.), tak podle obecně platných zvyklostí

(WCAG).

8. Stránky bude možné tisknout, budou definované tiskové styly, tak aby došlo

k bezproblémovému tisku na formát A4 na výšku či šířku.

9. Součástí řešení bude dodání minimálně 3 grafických variant. Vybranou variantu bude možné

připomínkovat minimálně ve dvou připomínkovacích kolech. Finálním výstupem bude sada

náhledů v obrazovém formátu (jpg, pdf). Grafické náhledy budou obsahovat minimálně tyto

stránky:

úvodní strana

úřední

nebezpečné

deska

výrobky

obecný článek

informace o kvalitě vody - koupaliště

domovská stránka v responsivním provedení pro tablet a mobilní telefon
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10. Webová prezentace bude vytvořena primárně v Českém jazyce a bude obsahovat mutaci

v Anglickém jazyce.

11. Webová prezentace by měla umožňovat integraci mapových podkladů společnosti Arcdata

(licenci zajistí objednatel) a to minimálně na úrovni poboček a koupališť.

Kompatibilita webová prezentace:

• Prohlížeče Google Chrome a Safari v posledních dvou hlavních verzích, nainstalovaných na

počítači s OS Mac OS X verze 10.13 a vyšší.

• Prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Edge v posledních dvou hlavních verzích

nainstalovaných na počítači s OS Microsoft Windows verze 10 a vyšší.

• Prohlížeč Safari, nainstalovaný na mobilním zařízení s operačním systémem Apple iOS v

předposlední hlavníverzi a novější.

• Prohlížeč Google Chrome v posledních dvou hlavních verzích, nainstalovaný na mobilním

zařízení s operačním systémem Android.

• Použití standardizovaných technologií vykazujících plnou přístupnost a dostatečnou

kompatibilitu se současnými zařízeními a maximální životnost tzn. zpětně kompatibilní

HTML5 + CSS3 + JavaScript (jQuery).

• Nebude používána žádná klientská technologie Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Oracle Java

ani podobná, vyžadující binární pluginy v prohlížeči uživatele.

• Veřejná část webové prezentace bude splňovat validitu (HTML, CSS) dle standardu W3C.

• Do systému bude nasazen nástroj Google Tag Manager.

• URL nebude zbytečně dlouhé, nebude mít zbytečné parametry, složky nebo číselné

identifikátory.

• V URL se budou paužívat jen malá písmena anglické abecedy, číslice, pomlčky.

• Title a description stránek webu budou automaticky generovány z nadpisů či obsahu stránky,

pokud toto nebude zadáno ručně v rámci redakčního systému.

• Požadavek na neexitující obsah vrací stavový kód http 404. Chyba backend severu vrací

stavový kód http 50x, údržba stavový kód 503.

• Nebude zakázána indexace veřejného a publikovaného obsahu vyhledávači.

• Pro jednotlive' weby nasazené na systému bude generována relevantní sitemap.xml

• Systém nebude blokovat robotům přístup ani nebude poskytovat rozdílný obsah.

• Bude nasazen korektní robots.txt.

• Systém automaticky bude generovat XML sitemapy.

• Data budou dostupná ifcrmou RSS kanálu

Webová prezentace musí splňovat:

• Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dálkovým

přístupem na úřední desku.

• Zákon č. 99/2019 Sb., zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o

změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

• Zákon č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve

zněních pozdějších předpisů.

• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

pozdějších předpisů, a související změnový zákon č. 298/2016 Sb. (pro e-služby s autentizací).

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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Redakční systém:

0
bude umožňovat vstup pouze autorizovaným osobám. V případě interních uživatelů a

zaměstnanců bude využito Active Directory manuální import a ověření. V případě uživatelů

externích proběhne ověření uživatele vůči databázi.

Redakční systém musí být koncipován jako webová prezentace, s plnou kompatibilitou aktuálních

verzí prohlížečů Chrome, Firefox a Edge.

Typy obsahu:

Statická stránka, článek - standardizovaná stránky s možností libovolného obsahu.

Koupaliště - formulář umožňující zadání a následné zobrazení dat o kvalitě vody.

Pobočky-formulář pro zadání dat o pobočkách HYG

Kontakty - formulář pro kontaktní informace

Bannery -formulář pro zadání bannerů

Životní situace - formuláře a funkcionalita pro zadání a editaci životních situací.

Ve všech uvedených formulářích mohou být přidány libovolné soubory. Ty musí být zobrazené ke

stažení ve veřejné části u příslušných stránek.

Editor obsahu stránek, článků a dílčích obsahových bloků, který bude k dispozici všem uživatelům

administračního rozhraní, musí umožňovat jak editaci ve WYSIWYG režimu, tak editaci v čistém

HTML. Mezi oběma režimy půjde libovolně přepínat a vizuální editor bude generovat plně

transparentní, standardní a validní HTML kód.

Bude zakomponována podpora vkládáníz MS Word a MS Excel a čištění vloženého kódu, a to buď

formou speciální funkce pro vkládání, nebo dodatečným čištěním označeného obsahu vyvoláním

patřičné funkce.

CMS bude umožňovat práci s následujícími formáty multimédií: obrázkové formáty jpg, png, gif, svg,

aj. Taktéž bude možnost umístit do obsahu soubory typu MS office a pdf.

V článcích, zprávách, akcích či galerii bude možnost vkládat odkazy z YouTube nebo Vimeo zdrojů

včetně vlastního úložiště.

V případě obrázkových souborů jpg a png bude systém obsahovat funkcionalitu na automatické

generování miniatur.

Workflow a viditelnost článků a dokumentů určují jejich stavy:

• Vytvořený - vytvořený a uložený záznam

• Ke schválení- záznam určený ke schválení k publikaci

• Schválený - schválený k publikování

• Zveřejněný - záznam zobrazený na webové prezentaci

• Archivovaný - Záznam nepublikovaný, již proběhla jeho publikace

CMS bude přístupný pouze zvoleným uživatelům, kteří budou mít příslušná oprávnění.

Přehled uživatelských rolí bude následující:

• Admin - Možnost nastavovat číselníky, oprávnění atd.

• Editor - Osoba s oprávněním vytvářet obsah

• Redaktor - osoba s možností vytvářet obsah, ale i obsah publikovat

Oprávnění pro role editora, redaktora bude možné nastavit rozdílně pro jednotlivé položky menu.

Právaje možné přidělit uživatelům individuálně, ale I pomocí skupin uživatelů.
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Systém bude ukládat historii provedených akcí. Bude se jednat o akce typu vytvoření, smazání,

editace a podobné operace uživatelů.

Administrace bude plně lokalizovaná do Českého jazyka.

API v základním nastavení bude deaktivované.

Další součásti dodávky:

Součástí dodávky řešeníje i zajištění hostingu na dedikovaněm serveru s těmito parametry:

• Server bude využit výhradně pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy

• Minimální disková kapacita pro datový obsah bude 30 GB

• Diskový prostor bude možno kdykoliv za smluvenou úplatu navýšit.

• Zálohování celého řešení se nebude do tohoto limitu počítat.

• Zálohování celé webové prezentace včetně databází bude automaticky min Ix denně

s minimálně třídenní historii v kopii současně i na datové prostředky HSHMP

Technická podpora bude poskytována na základě platné servisní smlouvy, a to na dobu 5 let od

podpisu smlouvy. Konkrétní zněnísmlouvy navrhne dodavatel a předloží k posouzení v rámci

výběrového řízení.

Požadavky objednatele na vybrané části servisní smlouvy:

a) Definice prací poskytnutých v rámci servisního poplatku (aktualizace, bezpečnostní záplaty)

b) Bezplatný nárok na případnou novou verzi redakčního systému v případě, že během trvání

servisní smlouvy dodavatel uvede novou verzi na trh.

c) Možné budoucí úpravy dle požadavků.

d) poskytování technických konzultací

e) poskytování programátorských kapacit

f) provádění servisních zásahů (ve smyslu odstraňování závad a provozních problémů)

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

h) vytváření nebo úprava dokumentace týkající se provedených činností, je-li požadována

Objednatelem.

i) Minimální měsíční rozsah poskytovaných služeb je stanoven na 5 hodin / měsíc

j) Nevyčerpané služby - hodínyjde převádět na další období a to maximálně 6 měsíců zpětně.

k) Cena za služby nad rámec stanoveného rozsahu činí....Kč bez DPH za každou hodinu práce.

l) Platba za uvedené služby bude realizována na základě fakturyv periodě 3 měsíce.

Definice reakční doby na požadavky v rámci podpory:

a) Pro kritické chyby (zabraňující fungování celého webu) - max. 2 hod.

b) Pro závažné chyby (výrazným způsobem omezující chod webu) - max. 4 hod.

c) Pro ostatní chyby max do 2 pracovních dnů.

d) Možnost hlášení problému nepřetržitě 24/7 přes helpdesk nebo e-mailem.

e) Telefonická podpora v režimu 8/5 (tedy 8 hodin denně v pracovní dny).

f) Servisní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Zabezpečení

Obsah a funkce budou dostupné pouze pomocí protokolu HTTPS, HTTP přístup automaticky

přesměrován na zabezpečenou variantu.

Bude použit validní serverový certifikát SSL.

Externí odkazy otevírané v novém okně nebo záložce prohlížeče budou obsahovat rel="noopener".

Veškeré vstupy na stránky prostřednictvím CMS musí být ošetřeny proti pokusům vkládání

podvržených dat či jiným pokusům o neautorizovaný přístup. Uchazeč zajistí technické řešení
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bezpečnosti webové prezentace. Zabezpečení webových stránek bude součástí0dodavatele.

Veškeré bezpečnostní prvky musí být průběžně aktualizovány.

Dodavatel bude smluvně garantovat měsíční dostupnost služby stránek 99,9%. Do této dostupnosti

se nepočítají předem hlášené a schválené výpadky a odstávky za účelem aktualizací na straně

webového serveru, databáze nebo samotného redakčního systému.

Měsíční sleva z

SLA 99,9 poskytovaných

služeb

99.9% a větší 0%

99.89 % až 99.86 % 5%

99.85 % až 99.44 % 10%

99.43 % až 99.30 % 15%

99,29 % až 99.16 % 20%

99.15 % až 99.00 % 30%

98.99 % až 98.00 % 50%

97.99 % až 94.50 % 75%

Méně než 94.49 % 100%

Migrace a import stávajícího systému

V prvnífázi dojde k migraci stávající webové prezentace včetně celého backend systému na nové

úložiště a přesměrování DNS záznamu na nové úložiště.

V rámci nasazení nověho systému dojde k importu dat ze stávajících systémů. Systémy jsou

postavené na MS SQL a bude umožněn přímý přístup do databáze.

Struktura dat z části odpovídá nově navrhované struktuře. Zadavatel poskytne plnou součinnost

v rámci deñníční fáze přenosu dat.

Objednatel zajistí dostupnost databáze pro import a popis příslušné části struktury.

Součástí celého řešení bude i návrh optimální struktury webové prezentace s ohledem na aktuální

trendy.

Dodavatel musí zajistit alespoň primární automatické přesměrování současných URL adres na nově,

minimálně na úrovni menu a vybraných dokumentů.

Dodavatel musí poskytnout zdrojové kódy k redakčnímu systému, pokud se nejedná o open source

(preferováno) nebo neomezenou licenci.

Dodavatel musí předat do vlastnictví HSHMP jak grafické návrhy, tak kompletní zdrojové kódy všech

komponent webové prezentace včetně přístupových/šifrovacích kódů, tak kompletní práva na

vytvořená dílo.

Konkrětní znění smlouvy navrhne dodavatel a předloží k posouzení v rámci výběrového řízení.

Předání díla do 10.12. 2021

Položky cenové specifikace:

• Vytvoření grafického designu max. 60.000Kč s DPH.

• Případná neomezená licence na redakční systém max. 60.000Kč s DPH.
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Migrace stávající webové prezentace na nové datové úložiště.

Služby spojené s úpravou redakčního systému pro potřeby HSHMP,

0
dílčí grafické

úpravy např. fragmentace grafické podoby, převedení loga HSHMP do vektorového

formátu, vytvoření dokumentace k projektu, aj.

Měsíční cena za úložiště, cena za rozšíření úložiště.

Měsíční cena za servis, údržbu a úpravyv rozsahu 5hod./měs. paušálně a hodinová

práce nad rámec paušálu.
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