
OBJEDNA TEL: 

IDavní město Praha 

se sídlem· 

pracoviště: 

:t.astou pcné: 

IČO: 

DlČ: 

bankovní účet: 

kontaktni osoba: 

DODAVATEL: 

OperátoriCI', a.s. 

se sídlem: 

:r..astoupcná: 

IČO. 

DIČ: 
bankovní účet: 

kontaktní osoba: 

MHMPP08UM5SE 

Věc: Objednávka č. OBJIINF/40/0V00003/2fn.9 

Mariánské nám 2. 110 00 Praha 1 

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatiky 

00064581 

CZ00064581 

Praha 7, Dělnická 12 

02795281 

CZ0279528l 

itclcm odboru informatiky 

předSL"ťťou přcdstavenstva 

(dále též • .Smluvní strany") 

ve smyslu§ 27 a§ 3J 7.ákona č. 134/2016 Sb., o 7..adávání veřeJných 7.akázek, v platném znění, 

u Vás objednáváme v rámci ~ajištění a řízení projektů Smart City, vývoj karty Utačka, 

odborné poradenství, v rozsahu a za podmínek dále uvedených. 

V souladu s občanským 7.ákoníkem se akceptaó této objednávk')' :r..akJádá dvoustranný 

smluvní v:t.tah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 

rcalizm, at přcdmčt plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému 

zástupci Objednatele a Objednateli v7.niká po\•innost :tÁlplatit Dodavateli dohodnutou 

smluvní odměnu. 
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Poskytování poradenství, vypracování stanoviska, :;tudie, analýzy a návrhy řešení a 

podklady k materiálům týkajících se řcicní problematiky agentových systémů 
v působnosti odboru JNF MHMP. 

2. Cena za předmět plnění 

Uvedená cena za předmět plnění bez danč z přidané hodnoty (dále jen "DPH") je 

stanovena jako smJuvní odměna v maximální výši 840 000,- Kč. Konečná cena bude 

stanuvena v :;r..ávislosti na konkrébÚm uskutečněném plněni a to vzhledem k počtu hodin 

skutečně vykonané práce doložené výka7..em odpracovaných hodin. 

Hodinová sazba dle nabídky v příloze objednávky, která je součástí. 

C'cna je cenou maximální a nepřekročitclnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré 
náklady Dodavatele vynalo7.cné v souvislosti s realizaci předmětu plnění, a to :zejména 
náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice 
a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na úzcmi 
hlavního města Prahy. 

Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena 

včetně OJ>H či ni 1 016 400,- Kč. 

3. Platební podmínky: 

3.1. Cena za před.mčt plnční bude účtována Objednateli na základě vystaveného 

daňového dokladu (faktury). Faktura musí b}•l vystavena nejpozději do 15 dnů ode 

dne splněni předmětu objednávky. Souč.'lstí faktury musí být podrobný rozpis 

konkrétně uskuk:.čněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin . 

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plněrú (viz čl. 4.2.) (na 

základě .,Protokolu o předání a ph-vzetí předmětu plnění"). Dnem uskutečnění 

zdanitelného plněni bude den převzetí př(.'t.imčtu plnění. 

3.3. Faktur.1 bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v 7-<íhlaví 

objednávky. 

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky. 

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnů. 

3.6. Vystavená faktura musí mít wškL·n:- n<Íh~.li tosli daňového dokladu Vl' ~mysli• zSkon:l 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přL>dpisů, a musí 

obsahovat minimálně tyto ůdajl·: 
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a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich s1dla jejich IČO a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápiSu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 

včetně spisové značky, 

b) předmět a a:slo objedn~vky, 

c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den usl.utcčnění plnění 

a fakturovanou částku, 

d) základ danč (DPH), S.17lm daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrL:Ujíd oprávněnost a fonnální a vl:'Cflou správnost faktury. 

3.7. V případě, 7.e faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

prá ... nírm předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávnčn fakturu vrátit 

Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musi být stanovena opčt na 

minimálně 30 dnů. 

3 8 Objednatel uhradí cenu z.a předmčt plnění banko\'nÍm převodem na účet 

Dodavatele, vedený u banky v ČCSké repubbce, spcciftkovan}• v této objednávce. Ke 

splnění závazl.u Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

4. Stanoven)· termín a místo f!ln ní: 

· podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám. 

včetně přcdá\•acího protokolu na adresu Jungmannova 35/29, 

MHMP 111 21 Praha 1, a to nejpozději do30. 6. 2019. 

S. Smluvní sankce: 

S 1. Pi• prodlení Dodavatele s předáním předmčtu plnění dle článku I. této objednávky 

zaplatí DodavatcJ Objednateli smluvní pokutu ve v}•ši 0.,5 % z max•málni ceny 

předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý 

započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti. 

5.2. Přt porušení povinnosti [)odav,Hl'le zahájit provádění předmětu plněni podle 

článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pok·utu 

ve '')•ši O, 1 o/u z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, 

nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý 

znpočat}" den trvání prodlení 

5.3.Dodavatel je povml'.n smluvní pokutu uhradit na v)·zvu Objednatele do 5 dnů od 

jeJíhO doručení. 

5.4.0bjednatel je oprávněn započíst si Jednostranně vzniklou smluvní pokutu oprotr 

odměně za provedení veřejné zakázky. 
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55. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky ncní dotčeno právo Objednatele 

na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou sm'luvní pokutu. 

'6. Dalši podmínky: 

6.1.Smluvní strany této objednávky v)·slovně souhlasí s tim. aby tato objednávka byla 

uvedena v Centrální evidenci smluv (CIJS) vedené hlavním mčstcrn Pr.1hou, ktť'rá 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné 

o7.načení této objednávky, datum jejího podpisu a její text. 

6.2. Smluvní strany prohlašují, ?J:. skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 

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

u7.ití a zveřejnění bez stanovení jakýd\koliv dalších podmínek. 

6.3.Smluv,ní strany této objL>dnávky v)rslovnč sjednávaj~ že uveřejnění této objednávky 

v registru .smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (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 znční pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 

obsaiené v této objednávce byly v souladu s citovaným :tákonem poskytnuty třetim 

osobám, pokud o ně po7.ádaji. 

6.5. Dodavatel je podle§ 2 písm. e) zákona č. 320/20015b., o finanČIÚ kontrolL· ve veřejné 

správě a o změnč některých :1.ákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s t'ůuadou zbo:/J nebo služeb .z vcř'-iných výdajů včctnč prostředků 

poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen 7 .. ,jistit i u svých 

případných subdodavatelů. 

6.6. Dodavatel ncní oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani čáslcčnč. 

6.7. t>ro případné spl1ry smluvní strany sjednávaji mistni příslušnost obecného soudu 

Objednatele. 

6.8. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pou:z.c písemně, a to v případě 

zmčn objednávky číslO\'ímými dodatky, které musí být podepsány občma 

Srnluvnínů slranamL 
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7. Lhůta k akceptaci objednáv..b) 

l >odavatel je povinen doručit akceptaci této t 1bjednávky Objednateli nejpozději do 

10.1.2019, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká. 

S pozdravem 

Za Objednatele: -7 -01- 2019 
V Praze dne 

Hlavni město Praha 
Magistrát 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 objednáv~ nám zašlete zpět na adresu: jungg_14UU1ova 35129'" ll121 Praha l_J 

datovou schránkou nebo na e-mail: infsek<!t•praha.eu. 
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mDoPERÁTOR 
(!101CT 

Kn1kám: 

Magistrát hl. m. Prahy 

·~.-.. -- ;,~--:··--:.-- --=-1 ..---- -- --- ·-- --....-~ ~------..."._ ..... --._ •• 

·NAB1ZEJICI! OPERATOR.ICT. A.S. ' · , 
~ ' • ·- f _"to .. \, -~·- .._ Jo - • • • •-• .\...J, • -.... • I 

Qsw:tába ICf, a.s. jil rMd ... ,., ~ ~ pro Hlavni mistD Prahu p1infá'ni zajištuje aaenctu a řízenr 
projebll Smart Oty, vývoj a prowm karty Utiltb, odbomi poriiiMnstvf v oblasti Ia a realizad ICT projektO PIU 

mistsW č4lsti il daHII'1'fistsfrá spaW.aosti. 

Clem je postyt:ovat poradenství. vypracodvat stanovlsta, studie, posuclty, analýzy a MYrhy~ a podldady 

k ~lOm týbjidch se ~problematiky agentových systémů v působnosti odboru INF MHMP. 

OOOVÝ ODHAD A CENOVÁ kALKULACE 

Celbm:USMO 

če~nl se~ od L1.2019 do 30.6.201.9 

*MD = man-day, člcwěko-den, práce pro jednoho Bověka na jeden pracovní den (8 h) 

Nmv p!OZJm/_ro~e ___ J 
Senlor lconzu;;.;tta.;;.;n~t-- i 840,- Kl 

'P - ....... ·-· -·~~-- --·-~- -----------:::"--~ ~..._.,.--~~ I 

'KONTAI\T . . . ' I 
i -. .. - .. I t ~ -· • ...._ ......____",._ • ... - * .a • ' "' --

Operftor ICT, a.s. 
www.oper.atorict.a 
100: 02795281. DIČ: Cll)2795281, 
Dětnidtí u. Praha 7, 170 00 


