*MMFMX01NGCFB*
S/0482/2022/OIT
SMLOUVA
o zajištění školení na kybernetickou bezpečnost formou e-learningového portálu
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DI
tel.
kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. René Rozsypal, vedoucí odboru informačních technologií
email:
/tel:
-

dále jen nabyvatel

a
DoxoLogic, s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00
zastoupena Bc. Martin Listopad, jednatel
IČO:279 03 656
DIČ: CZ27903656
zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka
125420
č. ú
tel:
e-mail:
-

dále jen poskytovatel
nabyvatel a poskytovatel dále jen smluvní strany

uzavírají v souladu s ustanoveními §1746 odst. 2 a § 2371 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
v platném znění („autorský zákon“) tuto smlouvu k veřejné zakázce „Školení na kybernetickou
bezpečnost formou e-learningového portálu“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
článek 1
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k distribuci programů a služeb, jež tvoří dále
specifikovaný předmět této smlouvy, a touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění
k jeho využívání v rozsahu a za podmínek v této smlouvě vymezených.
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2. Poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k využívání předmětu plnění, který zahrnuje
zpřístupnění e-learningového portálu dostupného skrze internet a webový prohlížeč
zabezpečeným přístupem https.
3. Vlastnosti portálu:
•
•
•
•
•
•

portál musí být provozován poskytovatelem
dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu
portál bude dostupný pro všechny zaměstnance objednatele - 470 uživatelů
každý uživatelský profil musí být oddělený a nesmí mít možnost vidět nebo sdílet
svůj profil a postup ve školeních s ostatními uživateli
počet uživatelů musí být v průběhu trvání smlouvy rozšiřitelný dle požadavků
objednatele.
portál musí být napojitelný na identity management objednatele (buď MS Active
directory nebo AutoCont AC Identita), tak aby bylo možno využít stávající identity
uživatelů a nemusely se v portále vytvářet ručně

4. Obsah e-learningového školícího portálu bude zaměřen na kybernetickou bezpečnost.
Školení musí být rozděleno do několika kategorií a uživatel je může absolvovat
v libovolném pořadí a libovolném čase. Každá kategorie musí být zakončena kontrolním
testem, který se bude generovat náhodně ze sady otázek tematicky související s danou
kategorií. Jednotlivé kategorie školení musí být zpracovány formou naučného videa
v délce min. 5 a max. 15 minut. Všechny videa musí být zpracovány tak, aby byly
srozumitelné a pochopitelné i běžným uživatelům bez hlubších znalostí informačních
technologií a kybernetické bezpečnosti. Minimální počet kategorií školení je 7 a maximální
14. Kategorie školení musí zahrnovat minimálně tato témata:
•
•
•
•
•
•
•

jak
jak
jak
jak
jak
jak
jak

bezpečně
bezpečně
bezpečně
bezpečně
bezpečně
bezpečně
bezpečně

pracovat s emailem a jak rozpoznat phishing
pracovat s přenosnými médii
pracovat s mobilními zařízeními
využívat internet
využívat síť zaměstnavatele
využívat prostředky zaměstnavatele mimo prostory pracoviště
pracovat, vytvářet a spravovat hesla

5. Poskytovatel může v průběhu plnění upravovat a rozšiřovat obsah jednotlivých kategorií v
reakci na vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti.
článek 2
CENA PLNĚNÍ
1. Cena plnění v Kč se sjednává celkem ve výši:
ks
Licence

470

cena bez
DPH/1 ks

Cena celkem
bez DPH

188,00

88 360,00

DPH
18 555,60

Cena celkem
včetně DPH
106 915,60

2. Cena plnění dle smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady
poskytovatele s poskytnutím licence a implementací.
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článek 3
DOBA A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Poskytovatel dokončí implementaci a zpřístupnění portálu objednateli do 30 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy. Zaměstnancům objednatele (uživatelům) bude portál zpřístupněn
od 1. dne měsíce následujícího po dokončení implementace.
2. Portál bude uživatelům přístupný po dobu 12 měsíců.
3. Uživatel nesmí být omezen v počtu absolvování kurzů a testů za dobu zpřístupnění
portálu. V případě, že uživatel ukončí u objednatele pracovní poměr, dojde k uvolnění
licence, která může být přiřazena novému zaměstnanci.
4. Na straně objednatele bude pověřena osoba, která bude mít na starosti dohled nad
uživateli využívajícími portál, tak aby mohla kontrolovat postup školení a úspěšnost
kontrolních testů jednotlivých uživatelů.
5. Poskytov
a emailu

objednateli podporu na telefonu
v době od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

6. Podpora se vztahuje na nefunkčnost portálu, která musí být ze strany poskytovatele
odstraněna v nejkratším možném termínu bez zbytečného prodlení.
článek 4
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Podkladem pro zaplacení bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti,
stanovené daňovými a účetními předpisy. Po dokončení implementace a zpřístupnění
portálu objednateli bude provedena jednorázová platba.
2. Fakturu je poskytovatel povinen vystavit do 10 dnů od odevzdání licence nabyvateli.
3. Faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
·

označení platební doklad – faktura

·

celkovou sjednanou cenu bez DPH

·

celkovou výši DPH

4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení kupujícímu.
5. Nabyvatel nebude poskytovat zálohy. Platba proběhne v CZK a to bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v daňovém
dokladu, pokud bude odlišný; dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky z účtu
nabyvatele.
6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována ve výši dle právních předpisů platných v době
dodání zboží.
článek 5
SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě nedodání licence v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude poskytovateli
účtována smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě nefunkčnosti portálu po dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích dní, je
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení nabyvatele se zaplacením ceny může poskytovatel požadovat po
nabyvateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý den
prodlení.
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článek 6
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.
3. Nabyvatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto
smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem
uveřejnění podle tohoto ujednání.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí 109. schůze Rady města Frýdku-Místku
ze dne 28. 6. 2022.
5. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na profilu objednatele.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na
stránkách www.frydekmistek.cz.
Za nabyvatele:

Za poskytovatele:

____________________________

______________________________

Petr Korč, primátor

Martin Listopad, jednatel
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