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Věc: Objednávka Č. OBl/1 \P/31/03/00087/2019 - Implementace dodatečných funkcionalit
webového vortálu e-Petice

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: 

pracoviště:

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

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

aplikací

Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením odboru

informatických aplikací

00064581

CZ00064581

zastoupené:

IČO:

DIČ:

bankovní účet: 

kontaktní osoba:

DODAVATEL:

Operátor ICT, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická 12

Michalem Fišerem. MBA - předsedou představenstva

02795281

CZ027952S1

zastoupená:

IČO:

DIČ:
bankovní účet: 
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 implementaci dodatečných funkcionalit webového portálu 

ePetice, v rozsahu a za podmínek dále uvedených.
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V souladu s občanským zákoníketn se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 

smluvní vztah tnezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu o jeho výsledky předat níže 

uvedenému zástupci Objednatele o Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli 

dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plněni:

Objednávka vychází z Nabídkv od společnosti Operátor ICT, a.s., která bvla zaslaná 

dne 1.8. 2019. Tato Nabídka tvoří nedílnou součást této Objednávky.

Předmětem objednávky je implementace dodatečných funkcionalit webového portálu 

ePetice vč. projektového řízení dle nadání, které tvoří nedílnou součást této Objednávky 
v rozsahu a dle níže odhadované maximální časové náročnosti 17 Ml).

Požo d o vaří é tu n k c i on a 1 i t v:
• Po k roč i lé a u d i I n í logo ván í
• Archivace s automatickou „skartací" petice po 2 letech
• Reporty, zejména reporty běžících a úspěšných peticí
• Rozh od nutí o ne/ vy po ráda n í o Pe I i ce
• Projektové řízení

2. Cena za předmět plnění

Sazba za člověk oděn (Ml)) je stanovena na £ 2$0 Kč be7 DPH. Uvedená cena 7a 
předmět plnění be7 daně 7 přidané hodnoty (dále jen „DPH") je stanovena jako 

smluvní odměna v maximální v vši 140 760,- Kč. Konečná cena bude stanovena 
v 7ávÍslosh na konkrélním uskutečněném plnění, a lo vzhledem k počlu hodin skutečné 

vv koná né práce doložené vv kazem odpracovaných hodin

Ceno je cenou maximální a nepřekroěitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré 

náklady Dodavatele vynaložené v sou visi os li s realizací před melu plnění, a to zejména 
náklady na ad ministra! i vní práce, na lelekomunikacea pošlovní styk v České republice 

a čas strávený na cestě za účelem konzuliací při zpracováni předmětu plněni na území 

hlavního města Prahv

Dodavatel je plátcem DPI I. DPII bude účtována podle platnvch právních předpisu. 
Cena včetně DPI I činí 170 320,- Kč.

3. Platební podmínky:

3,1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 

daňového dokladu (íokturv). Fakturo musíbvt vystavena nejpozději do 15 dnu ode
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dne splnění předmětu objednávky. Fakturo bude vestavena po dodání předmětu 

plnění. Součástí lak tury musí bvt podrobný rozpis konkrétně uskutečněného 
plnění včetně počtu odpracovaných hodin (Výkaz poskytnutých služeb).

32, Konečná taktura bude vystaveno po předání předmětu plnění (viz Č*L 4.1.). Předání 

předmětu plnění bude realizováno formou písemného schváleni Výkazu 

poskytnutých služeb. Výkaz poskytnutých služeb bude obsahovat podrobný rozpis 
konkrétné uskutečněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění,

3.3. Fakturo bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky.

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

objednávky.

3.^. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnu.

3.6. Vyslavená lakiuro musí mil veškeré náležitosti daňového dokladu ve smvslu 
zákona č. 233/2004 Sb., o dam z přidané hod not v, ve znění pozdějších předpisu, 

a musí obsahovat minimálně lvic údaje'

a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 
včetně spisové zrničky,

předmět a číslo objednávky,

číslo faktury, den vyslaveni íaklurv, dal um splatnosti, den uskutečněni plněni 

a fakturovanou částku,

d) základ daně (DPI I), sazbu daně a její vvši, razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost fakturv.

3.7. V případe, ze faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na 

minimálně 30 dnu.

b)

3.S. Objednatel uhradí cenu za předmět plněni bankovním převodem na účet 
Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. 
Ke splněni závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanoveny termín a místo plnění:

4.1, Před měl plněni podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám
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(předání proběhne písemným schválenítn Výkazu 

poskytnutých služeb) na adresu Jungmonnova 35/2lk MI1MP lil 21 Praha l, a to 
nej později do pěti pracovních dní po ukončení rozhodného období pro předání 
předmětu plnění.

Termín dodání předmětu plněni je stanoven v souladu s nabídkou Operátora ICT, 

a.s. (součást přílohy této objednávky) následovně:

• Termín dodáni do ITS. 2019

Objednatel ve Ihutěpéti dnu ode dne předloženi Yvkazu poskytnutých služeb tento 

Vvkaz schválí, nebo sdělí Dodavateli odůvodněné výhradv k obsahu předloženého 

Vvkazu Dodavatel na základě výhrad Objednatele předloží opravený Výkaz plnění 
do pěti dnu ode dne obdržení výhrad Objednatele. Schvalování opraveného 

Výkalu plnění se řídí dle tohoto odstavce, lento postup lze použít i opakovaně.

5. Smluvní sankce:

5.1 Při prodlení Dodavatele spředáním předmětu plnění dle článku 1 této 
objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 "í. 

7 maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2 této 

objednávky 7a každý 7apočatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění 

této povinnosti.

5.2.Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na vvzvu Objednatele do 5 dnu od 

jejího doručen í.

53.Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 

odměně za provedeni veřejné zakázkv.

5.4 /uplacením smluvních pokul dle léto Objednávky není dotčeno právo 

Objednatele na náhradu újmy v čásli převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

6.1 .Smluvní stran v této objednávky výslovně souhlasí s tím. abv tato objednávka byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (Ch'$) vedené hlavním městem Prahou, která 

je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmélu, číselné 

označení léto objednávky, datum jejího podpisu a její texl.

6.2. Smluvní stran v prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu tj 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití o zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3.Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této 

objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6,4. D od a vatu I bere nu vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osob v 

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

přístupu k informacím, věznění pozdějších předpisu, a souhlasí s tím, abv veškeré 

informace obsažené v této objednávce bvlv v souladu s citovaným zákonem 
poskvtnutv třetím osobám, pokud o ně požádají.

6.3.Dodavatel je podle $ 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisu, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrol v 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdaju včetně 

prostředku poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u sweh případných subdodavatelů.

6.6.Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky 
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečné.

6.7 Pro případné sporv smluvní síran v sjednávají místní příslušnost obecného soudu 

Objednatele.

6.8.Tato objednávku muže být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě 
změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsánv oběma 

Smluvními stranami.

7, Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nej později do 

8. 8, 2019, |inak tálo nabídka na uzavření objednávky zaniká.

S pozdravem

Za Objednatele: 
V Praze dne

Ing. David Vorlíček
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Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne.

Za Dodavatele:
Digitálně podepsal Michal 
FISer MBA
Datum: 2019.08.08 09:19:52 
*O2'00'

Michal Fišer 

MBA
Michal Fišer, MBA

Diglt0r>č podcpul Ing Michal 
i Kraul MBA 

Datum: 2Ů19.Ů8Q7 1551:13 
-0200

Ing. Michal Kraus 
MBA

Ing. Michal Kraus. MBA

Potvrzení objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jun&mannova 35/29, 111 21 Praha 1.

datovou schránkou nebo na e-mail:
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