
OBJEDNATEL: 

fUavní město Praha 

se sídlem: 

pracoviště: 

zastoupené: 

IČO; 

DIČ: 

bankovní účet 

kontaktní osoba: 

DODAVATEL: 

Operátor I Cf, a.s. 

se sídlem; 

zastoupená: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní účel: 

kontaktní osoba: 

MHMPP08UM5RJ 

Věc: Objedtuivka č. OB//INF/40/01100002/2019 

Mariánské nám 2, 1 10 00 Praha 1 

Jungmannova 35/29, 11121 Praha 1, Odbor informatiky 

00064581 

CZ00064581 

Praha 7, Dělnická 12 

02795281 

CZ02795281 

telem odboru informatiky 

předsedou představenstva 

(dále též "Smluvní strany") 

Vážení. 

I 

ve smyslu§ 27 a§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká7..ek, v platném znění, 

u Vás objednáváme zajištění servisní a provozní podpoxy centra.li.zovaného WiFi, v rozsahu 
a za podmínek dále uv(-dených. 

V souladu s občan~kým zákoníkem se akceptaci této objednávky zakládá dvoustranm"• 

:;mluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 

rt•.1 lizovat předmět plnění v požadovaném roz.c;ahu a jeho výsledk-y předat ní7.e uveden~mu 

zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odmčnu. 
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1. Předmět plnění: 

Zdjiště.ní servisní a provozní podpor)' centralizovaného WiFi řL'Šcní v lokalitách určcnýd1 
odborem informatiky magi~trátu hl. m. Prahy na období dvou let, 
a to od 1.1.2019 do 31.12.2020. 

Pro\'07.1\Í podpora ?.ahrnuje: 

• Správa a údržba WiFi zařízení 

• Profylaxc Wifi :zařízení 

• Správa Captivc portálu 

• Anal)•7.a chování uži\·atclu 

• Služby CaHCcntra 

• Kontrola dodržování ÚIO\'ně SLA 

Servisní podpora zahrnuje: 

• Služby ServiccDesku 

• Slu7.by vedení servisní agendy 

Provozní podpora: 

• Správa a údržba Wifi za.řízení správa a aktuali7.ace schémat :r.apojt~ni Wil'i sítě 

(správa U' prostoru, schémat logického ,, fy?JCkého zapojení), sledování a 

aktualizace aktuálních vcrn firmware na Wifi :zaří7.cních 

• ProfyJaxe WiFi zařízení - fyzická kontrola zařízení. kontrola uživatelské 

funkčnosti, očištění 7.aři7.cní od prachu a špiny, kontrola napájecích a datových 

kabelů, atd. 

• Správa Captive portálu - správa a úprava příhlašovacich webových stránek u 

jednotlivých Hot spotů 

• Anal)·za chování uživatelů - monitoring. vyhodnocování a reporting o chování 

uživatele, analýza získaných Big dat 

• Služby Ca U Centra- informace o dostupných při.c;tupových bodech, o nabíz~nýdl 

službách, atd. 
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• Kontrola dodržování úrovně služeb (SLA) - nepřetržitý monitoring, 

vyhodnocování a reporting úrovně poskytovaných služeb 

Servisní podpora: 

• Služby ServiccDesku automatický proces vytvoření požadavku na servisní 

?.ásah, řízená eskalace incidentů a závad odpovčdným řešitelům, !>ledováni, 

vyhodnocování a reporting o průbčhu řešeni incidentú a závad 

Služby vedení servisní agendy-kompletní outsourcing vedení servisní agendy, jednání 
s řešiteli incidentů a závad, hlídání dodr7..ování nasmlouvaných SLA, atd. 

Uvedená cena ?..a předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,.DPH") je 

stanovena jako smluvní odměna v maximální výši 2 000 000,· Kč. Konečná cena bude 

stanovena v 7.ávislosti na konkrét:ním uskutečněném plnění. 

Cena je cenou maximální a nepřck:ročitelnou. V této částce jsou zahrnuty vdkeré 

náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací přL'drnětu plnění, a to zejména 

náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice 

·' čas strávený na cestě za účdem konzultaci při zpracování předmětu plnění na území 

hlavního města Prahy. 

Dodavatel je plátcem DI'H, DPH bude účLována podle platných práv1úch předpisů. Cena 

včetně DPH činí 2 420 000,- Kč. 

3. Platebni~ky; 

3.1. Cena za předmět plnění bude účtovnna Objednateli na 7.ákladč vystaveného 

daňového dokladu (faktury}. Faktura musí b}·t \')'Stavena nejpozději du 15 dnů ode 

dne splnční předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpi-. 

konkrétně u:,kutečnčného plnění včetně počtu odpracovaných hodin. 

3.2. Konečná faktum bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) (na 

?.ákJadě "Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění"). Dnem uskutečnění 

zdanitelného plněni bude den přcv:.r..t!U přcdmčtu plnční. 

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v :t.áhla\'Í 

objt.>dnávky. 
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3 4 Faktura bude doručena na adresu pracov•štč Objednatele uvedenou v záhla\ í 
ob· cdnávky. 

3 ~ Splatnost faktury bude stano\ena na minimálně 30 dnů 

3.6. Vystavená faktura musí m1t \ eškcré naležitosti daňového dokladu ve smyslu zakona 

č 235/2004 Sb, o daru z přidané hodnoty, \C znění po7.dějších předpisů, a musí 

obsahovat minimálně tyto údaJe: 

a) 07,načcní Objednatele a Doda\atele, jq•ch ::adla, Jejidl IČO a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obchodním, ži\nostenském nebo obdobném rej~t11ku, 

\•četně spisové značk)', 

b) předmčt a číslo objedná v k), 

c) číslo faktury, den vysta\cm faktwy, datum spldtnosti, den uskutcčněr-ú plnění 

a fakturovanou částku, 

d) základ danč (DPH), sazbu daně a její výši. razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvr.rující oprávněnost a formální a ~ěcnou správnost faktury. 

3.7. V případě, ž.e faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

právními přcdpb]' vyžado\'ané údaje, je Objednatel oprávnčn fakturu vrátit 

Dodavateli k opr<wě. Splatnost opra~ené faktury musí být stanovena opčt na 

minimálně 30 dnů. 

3.8 Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na úč~..ot 

Dodavatele, vedený u bank) \ České republice, spcctf1kovany v této objednávce. Ke 

splnění :závazku Objednate.le dojde odepsáním částky 7. učtu Objednatele. 

4. ~ven)· temún , nústo P-lnění: 

· POdle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám. 

\'četně předávacího protokolu na adresu Jungmannova 'JS/29, 

MHMP 111 21 Praha 1. 

5. Smluvní sankce: 

5.1. Pn prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku L této objednávky 

1..aplatí Dodavatel Objcdnntdi smluvní pokutu ve výši 0,5 o/o z maximální ceny 
předmětu plnění včetně OPll stanovené v článku 2 této objednávk-y 1..a ka7.dý 

započatý kalcndářrú den prodlení až do řádného splnění této povinnosti. 

52. Při porušeni povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmčtu plnění podle 

článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výšt O,l% z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl 2. objcdnávk\, 
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nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DI'H za každý 

započatý den trvání prodlení. 

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na v}·zvu Objednatelt· do 5 dnů od 

jejího doručení. 

5.4.0bjednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 

odměně za provedeni veřejné :r.akáZ;ky. 

5.5.Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčenu právo Objednatele 

na náhradu újmy v části přc\1'Šujicí již uhra:t.enou smluvní pokutu. 

6. Další P-Odnúnky; 

6.l.Smluvní strany této objednávky \'ýsluvně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 

uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem l'rahou, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje u jLiích účastnicích, předmětu, číselné 

označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text. 

6.2.Smluvní strany prohlašují, :le sl..:utečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich 

u7.ití a zveřejnění bez stanovení jak-ýchkoliv dalších podmínek. 

6.3.Smluvni slrany této objednávky výslovně sjedmh•ají. že uveřejnění této objednávky 

v registru smluv dle zákona č. 34fl/2015 Sb., o zvlá.~tních podmínkách úcrnnosti 

některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a u rL>gistru ~mluv (zákon o registru 

smluv) zajistí hl. m. Praha. 

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění po7.dějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré infom1ace 

obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 

osobám, pokud o ně požádají. 

6.5. Dodavatel je podle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančrú konlrolc ve veřejné 

sprá\•Č a u :aně.nč některých :t.ákonú (zákon o finančtú kontrole), ve :tnční pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v :;uuvio.;Josti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků 

poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u .:;vých 

případn)•ch subdodavatelů. 

6.6.0odavatd ncní oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky 11.1 

třcti osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místrú příslušnost obecného soudu 

Objednatele. 
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6 8.1 a to objednávka může b} t měn v 1 nebo zrušena pouze p1semnc, a to v případě 
7.mčn objednávky číslovanými dodatky, které musi být podepsány oběma 
Smluvními slrananů. 

7. Lhůta k akceP-taci objednávk.,} 

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpo:z.ději do 

10.1.2019, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká. 

S pozdravem 

Za Objednatele: .. 
1 

_01_ 10l!l 
V Praze dne 

Hlavnr město Praha 
Maglstrét hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 /43/ 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

V Praze dne .............. .. 

Za Dodavatele: 

Potvrzení objednávky nám zašlete ZP-ět na adresu; Jungmannova 35[29_. 11121 Praha 1 

datovou schránkou nebo na e-mail: infsekc11'praha.eu. 
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