v

u,

—/J/2z¢jmx,¢.3 /55 [„t/

Dílčí smlouva

k Rámcové dohodě na zajištění penetračních testů a bezpečnostních
prověrek integrovaného informačního systému CSSZ

Číslo 2

Smluvní strany

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo:

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce:

Mgr. František Boháček, ústřední ředitel CSSZ

„

Jednající:

Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií

ICQ:

00006963

DIC:
gankovní spojení:
Císlo účtu:

neplátce
Ceská národní banka
10006-127001/0710

ID datové schránky:

49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo:

Pobřežní 648/ la, 186 00 Praha 8

Zastoupená:

_ jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326
ICO:

00553115

DIČ:

g2699001996

lgankovní spojení:
Císlo účtu:
ID datové schránky:

Ceská spořitelna, a.s.
2518612/0800
hbcgtsz

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále společně označovaní také jako „Smluvní strany“ nebo

jednotlivě také jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na realizaci veřejné zakázky za podmínek uvedených v Rámcové dohodě na

zajištění penetračních testů a bezpečnostních prověrek integrovaného informačního systému CSSZ
uzavřené dne 24. 7. 2018 (dále též „RD"), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále jen
,,Smlouva“).

I.

Předmět Smlouvy

1.

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele penetrační
testování subsystémů integrovaného informačního systému ČSSZ (dále jen „IIS ČSSZ“)
minimálně v rozsahu aktuální verze OWASP Top 10 dle Open Web Application Security Project,
dle níže uvedených okruhů:

A.

Prvotní externí penetrační testování subsystému IKR ČSSZ v testovacím a produkčním
prostředí IIS ČSSZ.

B.

Následné externí penetrační testování subsystému IKR ČSSZ v testovacím a produkčním
prostředí IIS ČSSZ.

C.

Prvotní interní penetrační testování subsystému Otevřená data ČSSZ vtestovacím a
produkčním prostředí IIS ČSSZ.

D. Následné interní penetrační testování subsystému Otevřená data ČSSZ v testovacím a
produkčním prostředí IIS ČSSZ.

E.

Prvotní externí penetrační testování subsystému Objednávání ČSSZ vtestovacím a
produkčním prostředí IIS ČSSZ.

F.

Následné externí penetrační testování subsystému Objednávání ČSSZ vtestovacím a
produkčním prostředí IIS ČSSZ.

G. Prvotní externí penetrační testování webových
v testovacím a produkčním prostředí IIS ČSSZ.

stránek

ČSSZ

(www.cssz.cz)

H. Následné externí penetrační testování webových
v testovacím a produkčním prostředí IIS ČSSZ.

stránek

ČSSZ

(www.cssz.cz)

I.
J.

Vyhotovení Závěrečných zpráv z provedení jednotlivých penetračních testování.
Konzultační činnost bezpečnostního specialisty Poskytovatele uvedeného v Příloze č. 6

RD k Závěrečným zprávám a při realizaci doporučení vyplývajících ze Závěrečných zpráv
(společně dále jen „Předmět p|nění“).
2.

Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Poskytovateli za
řádně a včas provedený Předmět plnění sjednanou cenu.

3.

Plnění Předmětu plnění bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy.

II.

Cena a platební podmínky

Celková cena za poskytnutí Předmětu plnění v maximálním rozsahu 840 člověkohodin činí:
697 200,- Kč bez DPH
tj. 843 612,- Kč vč. DPH.
Poskytovatel je oprávněn za řádně a včas provedený Předmět plnění vystavit Objednateli

daňový doklad (fakturu) za podmínek stanovených v RD.
Cena bude uhrazena v souladu 5 RD.

Celková cena uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je konečná a Ize ji překročit pouze
v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dní ode dne jeho
doručení Objednateli.

III.

Trvání Smlouvy a místo plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. 12.
2020.

Místem plnění této Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5 a
Trojská 13a, 182 00 Praha 8.

IV.

Oprávněné osoby

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Smluvní
stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s Předmětem plnění:
ve věcech smluvních:

aa
Pos ovatele: _ tel: _ e-mail:
za Objednatele:

tel-=

email:—

ve věcech věcného plnění:

za Posﬁovatelez — tel: — e-maiI:

za Objednatele:

_tel-z

email:—

Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na
takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková

změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné
upozornění o změně, přičemž tato změna nebude prováděna dodatkem k této Smlouvě.
Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě,
musí být podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.

V.

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, 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), Objednatelem.
Poskytovatel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda
jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele
ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval
na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím
a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovem' § 504
Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost
Poskytovatel.

Objednatel se zavazuje dodat Poskytovateli veškeré podklady pro potřeby plnění Předmětu
plnění v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Poskytovatel povinen
takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RD.
Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Poskytovatel.

Obě Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za
jednostranně nevýhodných podmínek.

9.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz
čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze dne:

3 1 _m_ 2020

V Praze dne:

Za Českou republiku
- Českou správu sociálníh

2 3 -m- 2020

Za KPMG Česká republika, s.r.o.:
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