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Věc Objednávka ̂ Správa koncových zařízení MHMP, QBj/IN1/32/03/00107/2019

OBJEDNATEL:

Hlavni město Praha

se sídlem:

pracoviště:

zastoupené:

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1 

Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1

Bc. Ladislavem Tobiášem, MSc., MPA. pověřeným vedením
odboru informatické infrastruktury MHMP
00064581

CZ00064581

IČO:

DIČ:

bankovní účet: 

kontaktní osoba:

DODAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

sc sídlem:

IČO:

DIČ:
bankovní účet:

Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1

02795281

CZ02795281

kontaktní osoba:

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
u Vás objednáváme služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptaci této objednávky zakládá dvoustranný 
smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenemu
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3.1. Cena za předmět plněni bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po předání předmětu plněni. 
Faktura musí být vystavena nej později do 10 dnů ode dne splněni předmětu 

objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného 
plněni.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz ČL 4.1.) (na 
základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plněni"). Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 
objednávky.

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

35. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.

3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat minimálně tyto údaje:

a) označeni Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní 
spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 
včetně spisové značky,

b) předmět a čislo objednávky,

c) čislo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plněni 
a fakturovanou částku,

d) základ daně (DPH), sazbu dané a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 
Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 
právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musi být stanovena opět na 
minimálně 21 dnů.

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet 
Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke 

splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4.

4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení prováděni 
předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací") nejpozdéji do 1 měsíce po
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poskytnutých z Evropské 

případných subdodavatelů.

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

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

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní pnslušnost obecného soudu 
Objednatele.

6.8. lato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případe 
změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 
Smluvními stT.innmi.

Toto spolupůsobeni je povinen zajistit i u svýchunie.

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 29. 7. 

2019, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.

rwadtesu. II! 2). PrahaJ.datQvou schránkou nebo onc-mail: in(ack<rpr,.ti;i cu.

iěH7r75T

S pozdravem

Za Objednatele:
2 5 -07- 2019

Hlavni město Praha 
Magistrát hl.m Prahy 
Jungmanriova 35/29 
111 21 Praha 1

Bc. Ladislav Tobiáš, MSc., MPA

pověřený řízením odboru informatieke 
infrastruktury MHMP

/43/

Dodavatel je tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad
V Praze dne ^ ^

/n.:(
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HOoperator
HO L/ i

NABÍDKA: SPRÁVA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ MHMP

K rukám:
Ředitel odboru infrastruktury 

Magistrát hl. m. Prahy

NABÍZEJÍCÍ: OPERÁTOR ICT. A.S.

Operátor ICT, a.s. je městskou společností, která pro Hlavní město Prahu primárně zajišťuje agendu a řízení 
projektu Smart City, vývoj a provoz karty Lítačka, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro 
městské části a další městské společnosti.

SPRÁVA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ MHMP

Předmětem nabídky je zajištění kapacit pro podporu koncových uživatelů a jejich zařízení (zejména PC, NtB, 
tiskárny).

Činnosti spojené se zajištěním podpory koncovýc uživatelů budou realizovány na základě vzájemné dohody (pokynu 
Objednatele), kde předmětem dohody bude detailní specifikace konkrétních činností, objem požadované kapacity 
a období, po které budou služby poskytovány.

Činnosti spojené se zajištěním podpory budou realizovány ve spolupráci s OINF MHMP tak, aby postupně docházelo 
k převzetí služby.

Činnosti budou prováděny od 01 07. 2019 do 31.12. 2019

CENOVÁ NABÍDKA

3x ICT specialista pro koncová zařízení Windows 58.960,- bez DPH/m/o 176.880,- bez DPH

2x ICT specialista na adr.služby Windows server 64.320,- bez DPH/m/o 128.640,- bez DPH

2x specialista pro ochr.konc.zař. - mob.plat. 58.960,- bez DPH/m/o 117.920,-bez DPH

lx junior administrátor 36.860,- bez DPH/m/o 36.860,- bez DPH

Celková cena za 1 měsíc 460.300,- bez DPH

KONTAKT

Operátor ICT, a.s. 
www.operatorict.cz
IČO: 02795281, DIČ: 002795281,
Jungmannova 36/31 110 00 Praha

http://www.operatorict.cz

