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KUPNÍ SMLOUVA ~. ~--6~ \ 0'l7..\~ \l20\<ů
KUPUJÍCÍ:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a
dopl~ění některých zákonů (záko~. ? vysok.ých školách), ve znění pozdějších předpisů
se s1dlem:
Knzkovskeho 511/8, 771 47 Olomouc, Ceska republika
rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D.
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

61989592
CZ61989592

číslo účtu:

(dále jen "Kupující'J na straně jedné

a
PRODÁVAJÍCÍ:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ :

bankovní spojení:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Žarošická 13, 628 00 Brno
vedeným Krajským soudem v Brně- oddíl C, vložka 21999
Ing. Pavel Čurda

na

základě

plné moci ze dne 21.12.2017

00176150
CZ00176150

číslo účtu:

(dále jen "Prodávající") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
zákoníku , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.občanský zákoník"), tuto kupní
smlouvu (dále jen ,.Smlouva") v rámci projektu "Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury
pro psychologii práce a organizace", reg. číslo CZ.02.1.0110.010.0116_01710002425, v rámci
Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
občanského
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Kupující s Prodávajícím uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka
Prodávajícího byla Kupujícím vybrána v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s názvem "FF UPOL- software pro
profesionální OCR, ICR a OMR automatické vytěžování ručně vyplňovaných papírových
formulářů 111." jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

I.

Předmět plnění

1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je dodávka FlexiCapture Standalone - pevné
rozpoznávání formulářů 60000 A4/rok včetně Full Maintanance na 12 měsíců včetně
konfigurace, implementace, školení a dokumentace (dále jen "Zboží") v druhu, množství,
jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její
příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství Zboží ve smyslu
§ 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu
Zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto
Zboží, včetně provedení jeho instalace, provést zaškolení uživatelů Kupujícího kvalifikovaným
pracovníkem a poskytovat záruční servis Zboží za podmínek stanovených dále touto
Smlouvou.
3. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a
v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Součástí dodání předmětu Smlouvy je i doprava a dodání zákonných dokladů a uživatelský
manuál v českém nebo v anglickém jazyce.
5. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje , že Zboží je bez vad .
6. Zboží musí být
ll.

plně funkční,

bez dalších

dodatečných nákladů

ze strany Kupujícího.

Čas a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat Zboží v místě dodání, včetně dodání všech
zákonných podkladů ke Zboží, provedení všech zkoušek ověřujících splnění technických
parametrů daných touto Smlouvou, provedení zaškolení uživatelů Kupujícího kvalifikovaným
pracovníkem v rozsahu čl. V. odst. 2 této Smlouvy nejpozději do 45 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti této Smlouvy.
2. Místo dodání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra psychologie,
Vodární 6, 771 80 Olomouc, česká republika.
3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží nepoužije.
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111.

Kupní cena

1. Celková kupní cena Zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši
132.000,·· Kč bez DPH, 159.720,-- Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 27.720,-- Kč.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním Zboží a zisk Prodávajícího
spojené s dodáním Zboží (zejména doprava Zboží na místo dodání, clo, pojištění, instalace
Zboží, dodání všech zákonných podkladů ke Zboží, provedení zaškolení uživatelů Kupujícího
kvalifikovaným pracovníkem, kompletní zajištění záručního servisu Zboží).
3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré
náklady spojené s dodáním Zboží. Změna kupní ceny je možná pouze a jen za předpokladu ,
že dojde po uzavření této Smlouvy ke změnám sazeb daně z p řidané hodnoty.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je
stanovena v souladu s účinnými právními předpisy .
IV.

Platební podmínky

1. Platba za dodávku Zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 kalendá řních dnů ode dne
jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Faktura bude wstavena Prodávajícím nejdříve po
dodání Zboží, jeho řádné a úplné instalaci. dodání zákonných dokladů. provedení všech
zkoušek ověřujících splnění technických parametrů daných touto Smlouvou. a provedení
úvodního základního školení obsluhy v rozsahu čl. V. odst. 2 této Smlouw. což bude potvrzeno
písemným protokolem o dodání a instalaci Zboží. Dokladem o řádném splnění závazků
uvedených v předchozí větě Prodávajícím je písemný datovaný předávací protokol opatřený
podpisy oprávněných osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických .
2. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněn í pozdějších
předpisů a náležitosti obchodní listiny dle§ 435 občanského zákoníku a současně identifikaci
Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno . Fakturu Prodávající opatří razítkem a podpisem
osoby oprávněné ji vystavit. Na vystavené faktu ře bude vyznačen název a registrační číslo
příslušného projektu a číslo této Smlouvy.
3. Nebude-li faktura vystavená Prodávajícím obsahovat některou povinnou náležitost nebo
Prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Kupující oprávněn před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit fakturu Prodávajícími k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury
Prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode
dne doručení nové faktury Kupujícím.
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4. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání
příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného v záhlaví této
Smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst.
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a§ 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k
Prodávajícímu nepoužije.
V. Instalace Zboží a zaškolení obsluhy

1. V rámci instalace Zbožl v m ístě dodání, je Prodávající povinen prokázat zejména, nikoliv
však výlučně, plnou funkčnost a splnění všech parametrů Zbožl v souladu s nabídkou
Prodávajícího, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (příloha č. 1 této Smlouvy).
2. Prodávající se zavazuje provést základní školení obsluhy dodávaného Zboží, které je
podmínkou pro řádné předáni a převzetí Zboží v rozsahu :
úvodní školení obsluhy dodávaného software v rozsahu min. 4 hodin pro min. 2 osoby ze
strany Kupujícího. Odborně kvalifikovaní servisní technici, popř. aplikační specialisté provedou
školení obsluhy, ve kterém bude zahrnuto:
instalace software a přenos licence na jiný hardware
seznámení se všemi instalovanými částmi software a jejich ovládáním
předvedení ovládání hlavních funkcí software (tvorba formulářů,
skenování, rozpoznávání , ukládání do databáze apod.) na modelovém příkladu
ručně vyplněného dotazníku
běžná kontrola/nastavení provozních parametrů
provozní údržba software a aktualizace
3. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zařízení , pokud nebude dohodnuto písemně
jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Veškeré náklady
spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisního technika a aplikačního specialisty)
hradí Prodávající.
Vl.

Odpovědnost

Prodávajícího za vady a záruka

1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského zákoníku
v délce 12 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.
2. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu , detekci vady a projednání nutných
servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za Kupujícího, v záruční době
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení vady Kupujícím, a to online zásahem nebo
telefonickou konzu ltaci servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být
odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, přičemž
dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu, nedohodnou-li se osoby
oprávněné ve věcech technických za smluvní strany pisem ně jinak. Smluvní strany si ujednaly,
že § 211 O občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit
od Smlouvy nebo požadovat dodání nového Zboží bez ohledu na skutečnost, zda může Zboží
vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
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3. Prodávající se zavazuje k provádění bezplatných oprav odevzdaného Zboží
v podrobnostech dle této Smlouvy po celou dobu trvání záruční doby (záruční servis dodaného
Zboží). Náklady na provádění záručního servisu dodaného Zboží tvoří součást kupní ceny.
Vll. Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v
podobě , jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané
smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných
smluvn ích povinností.
2. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za
každý započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání ve smyslu čl. ll. odst.
1 této Smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč bez DPH za
každý i započatý den po marném uplynutí lhůty k nastoupení k opravě nebo opravě v době
záruky v souladu s čl. Vl. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ .
4. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj . že se smluvní
pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně
v plné výši vedle smluvní pokuty.
5. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení
písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu , který bude
uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli
pohledávce Prodávajícího za Kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za
Prodávajícím, i nesplatnou. Pohledávky Kupujícího a Prodávajícího se započtením ruší ve
výši , ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Kupující doručí prohlášení
o započtení Prodávajícímu.
Vlil. Závěrečná ujednání

1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu
ustanovení § 2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
zněn í pozdějších předpisů . Tyto závazky Prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery,
podílející se na plnění této Smlouvy.
2. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
3. Tato Smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem a
právním řádem české republiky.
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4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by
Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy
doplněno.

5. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků ,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány
oprávněnými osobami smluvních stran.
6. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku odstoupit od této
Smlouvy v případě :
6.1 prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží delším než 1O kalendářních dnů,
6.2 nedodržení technické specifikace Zboží uvedené v nabídce Prodávajícího,
6.3 prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vad o více než 10 kalendářních dnů.
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně .
7. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
8. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Prodávajícím s
využitím provozovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije.
9. Prodávající bere na vědomí , že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
1O. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem této Smlouvy
a účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy Kupujícím v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v účinném znění.
11 . Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s povahou originálu podepsaných
oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž Kupující obdrží tři a Prodávající dvě

vyhotovení.

12. Prodávající bere na vědomí , že Kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci
programů strukturálních fondů stanovené v nařízen í Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VW, a to ve všech relevantních dokumentech,
týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích ke Smlouvě a dalších
dokumentech vztahujících se k dané veřejné zakázce a v této souvislosti se zavazuje
poskytnout Kupujícímu případně veškerou součinnost , kterou lze po něm spravedlivě
požadovat.
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13. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů
souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění). Všechny výstupy smluvního vztahu, u kterých tak specifikuje
Kupující, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožadujeli Kupující jinak. Logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum , vývoj a vzdělávání
(dále jen "OP VVV") dle požadavků Kupujícího. Kupujíd je povinen zajistit a případně
poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.
14. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této
Smlouvy v souladu s Pravidly minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP
VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (::U) č. 1303/2013, tj . nejméně do
31 . 12. 2033, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV,
případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních
předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístl.. p.
15. Nedílnou
Příloha č.

součást

této Smlouvy tvoří

přílohy:

1 - Nabídka Prodávajícího ze dne 29.5.2018

V Olomouci, dne

G5 -09- z·Jm

Za Kupujícího:

V Brně, dne

O3 -09- 2018

Za Prodávajícího:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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4.

Kalkulace nabídkové ceny- cenové informace

Níže uvedené tabulky obsahují cenovou nabídku na realizaci systému, přičemž základní jednotkou
práce je pro potřeby této kalkulace člověkoden (MO) . Celá problematika realizace systému je rozdělena
na dílčí části, u kterých byl stanoven odhad pracnosti a na jeho základě vypočítána cena. Tyto dílčí části
lze v případě potřeby a priorit realizovat odděleně .
Platnost nabídky je do 31. 7. 2018.

4.1.

Implementace systému digitalizační linky

Tato kapitola obsahuje náklady na vytvoření systému digitalizační linky, který bude zabezpečovat
digitalizaci a vytěžování dokumentů ve společnosti Zadavatele v rozsahu, který je vymezen v kapitole

"9.2 Definice rozsahu projektu".

4.1.1. Vývoj, konfigurace a implementace Digitalizační linky
Cena bez DPH

Položka

16 000 Kč

Workshopy a analýza (BA)

6 500 Kč

Instalace prostředí
Konfigurace řešení

22 000 Kč

Dokumentace a školení

16 000 Kč

Celkem implementace

60 500 Kč

4.1.2. Licence a podpora SW p roduktů
Následující tabulka shrnuje náklady na pořízení licencí ABBYY FlexiCapture, ABBYY.
Položka

Cena bez DPH

FlexiCapture Standa Ione- pevné rozpoznávání formulářů
60000 A4/rok
FlexiCapture- Full Maintanance 12 měsíců

55 000 Kč

Celkem licence

71500 Kč

4.2.

16 500 Kč

Ostatní náklady

Předpokládáme, že Zadavatel zajistí pro navrhovaný systém potřebné HW a SW vybavení (server,

licence operačního systému, atd.) dle požadavků uvedených v příloze této nabídky - Příloha
B:Technické požadavky na systém.

4.3.

Celkové náklady

Celkové náklady na realizaci systému se skládají z ceny implementace Digitalizační linky, školení a
dodávaných licencí zvolených technologií. Systém je možno realizovat po etapách - po logických
celcích dle priorit Zadavatele. Nabízené řešení se je kalkulováno v ceně 132 000 Kč bez DPH .
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Doložení technické specifikace a garantovaných technických parametrů

Účastník prohlašuje, že nabízené řešení splňuje technické parametry dle zadávací dokumentace (výčet níže):
1) Tvorba (definování) načítaných polí v prázdném formuláři či dotazníku:
možnost tvorby nových formulářů a dotazníků
možnost definování polí v již existujících formulářích a dotaznících
podpora všech běžných formátů odpovídání, tj. zaškrtávací políčka- čtverečky i kolečka; políčka a rámečky
pro strojově i ručně psaný tiskací text (slova, věty i čísla v češtině); éárové kódy; možnost ukládání obrázků
polí.
2) Automatické skenování ručně vyplněných papírových formulářů různých formátů:
všechny standardní velikosti formulářů, minimálně však AS, A4 i A3
podpora oboustranných i několikastránkových setů formulářů {dotazníků)
skenování do databáze a umožnění ukládání skenů formulářů k archivaci (min. ve formátu TIFF)
kompatibilita s profesionálními dokumentovými (produkčními) skenery s ovladači standardu ISIS i TWAIN
pro Windows 7, 8 a 10
3) Automatické rozpoznání a vytěžování obsahu vyplněných polf formuláře:
automatická identifikace jednotlivých typů formulářů IDR (lntelligent Document Recogniton) z adresáře
naskenovaných obrázků či souborů v rámci smíšené dávky na zá kladě předem definovaných šablon (včetně
rozpoznání typicky chybných formulářů, tj.: převrácených, mírně zešikmených, mírně zmenšených či
zvětšených, špatně seřazených či obsahujících prázdné stránky)
funkce ICR (intelligent character recognition and constrained handprint recognition), tj. rozpoznávání ručně
psaného tiskacího textu, slov i vět obsahujících velká písmena s diakritikou, včetně kombinací písmen a čísel
(Aipha, Numeríc, Alpha-Numeric; Upper and lower case characters), s plnou podporou rozpoznávání českého
jazyka, s učícím se algoritmem a s přesností minimálně 90% pří splnění standardních podmínek vyplnění
funkce OCR (Optical character recognition), tj. rozpoznávání všech tištěných znaků (Aipha, Numeríc, AlphaNumeríc, specíal characters) min. v anglickém a českém jazyce
pokročilé funkce OMR (Optícal mark recognitíon) s podporou všech běžných formátů odpovídání, tj.
zaškrtávací po líčka jako jsou čtverečky i kolečka či elipsy, vyplňovací políčka a rámečky pro čísla a text
(Bubbles, Multíple-choíce Fíelds, Entry Fields) s možností rozpozrání oprav a chybných vyplnění (tj. s
nastavitelností způsobů vyplnění a nastavitelností minimálního a maximálního procentního zaplnění pole)
funkce OBR (Optícal Barcode Recognition), tj. čtení čárových kódů
4) Automatický export dat z ručně vyplněných formulářu do datových souboru:
export vytěžených dat do databází (formát ASCII, ODBC a XML} i ve formátu nejběžnějších tabulkových a
statistických programů (zejména MS EXCEL a IBM SPSS minimálně přes soubory csv) s možností propojení čí
identifikace konkrétního datového řádku s konkrétním naskenovaným obrazem formuláře a s možností
pojmenování vytěžovaných promě nných (sloupců tabulky)
vysoká přesnost vytěžování u standardních OMR polí min. 95 % pří splnění standardních podmínek vyplnění
s možností zvyšování přesností pomocí detailního předdefinováním očekávaného obsahu polí (limitací na
čísla či přesnou definicí pozice očekávaných znaků a výběrem ze seznamů atp.)
možnost verifikace a validizace, tj. kontroly a oprav nerozpoznaného obsahu nadefinovaných polí s
uživatelsky přívětivým rozhraním pro ruční ověření a zadání a s možností nastavení citlivosti pro ručn í opravy
dostatečná kapacita počtu povolených formulářů na den, měsíc či ro-< (minimálně však 60 000 stran za rok)
a softwarově neomezovaná rychlost zpracování formulářů a dat
možnost průběžného sledování, kontroly a nastavování specifik celého procesu vytěžování dat
Další parametry software:
plná podpora češtiny
časově neomezená licence pro použití na jednom počítači (tzv. stand alone řešení)
neomezená možnost transferu licence na jiný počítač v případě poruchy hardwaru
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PLNÁMOC
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., obchodnf Si)olečnost zapsaná v obchodnfm rejstřfku
vedeným Krajským soudem v Brně, oddll C, vložka 21999, se sfdlem žarošická 4395/13, 628 00 Brno,
Židenice, IČO: 00 17 61 50, zastoupena Ing. Pavlem Čurdou, jednatelem, tfmto zmocňuje

k zastupování, jednání a podepisování za společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
ze všech právních jednání souvisejících se zadáváním veřejné zakázky v zadávacím řízenfm a s přípravou ,
zpracováním a podáním nabídky zmocnitele v zadávacfm řfzenf, včetně podpisu veškerých dokladů ,
dokumentů ,
dokumentů

Zmocněnec

čestných

prohlášení a smluvních dokumentů, které tvoři součást nabfdky a smluvních

uzavíraných na základě zadávacfho řízení.
je

oprávněn činit

nabídky,

předkládat

základní

kvalifikační předpoklady společnosti

Konica

Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. pro účely veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v platném znění a podepisovat smluvní ujednání z veřejné zakázky
vyplývající.

Zmocněnec

nenf

jednání, bez
pověřeni

oprávněn

za sebe ustanovit zástupce,

předchozího

či pověřit

jiného pracovnfka pro výše uvedené právní

pfsemného souhlasu statutárního orgánu obchodnf

společnosti,

s výjimkou

jiné osoby v zaměstnaneckém poměru vůči obchodnf společnosti pro účast při otevfránf nabídek

podaných v listinné

podobě

formou otevfránf obálek s nabfdkami s nabídkami podle ustanovení§ 110 odst.

1 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také "zákon") a k nahlédnutí do protokolu o otevírání obálek s nabídkami
podle ustanovení § 110 odst. 5 zákona včetně pořízeni výpisů , kopif nebo opisů a k nahlédnutí do zprávy o
hodnocení nabídek podle ustanovení § 53 odst. 6 zákona včetně pořfzenf výpisů , kopif nebo opisů .
Zmocněnec podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodnf firmě společnosti připojf svůj podpis.

Toto zmocnění je
V

B rně

účinné

do 31 . 12. 2018

dne 21 . prosince 2017
Ing. Pavel Čurda

Toto zmocněni

přijfmám

jednatel

společnosti

Konica Minolta

Business Solutions Czech, spol. s r.o.

