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Vec Ob jednávka č. OB lfIAP/31/03/00115/2019 -
fimkcmho stavu

jí

OBJEDNATEL;

Hlavní město Praha 

se sídlem: 

pracoviště:

Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1

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

aplikací

íng. Davidem Vorlíčkem, 

informatických aplikad 

00064581 

CZ00064581

zastoupené: řízením odborupověřeným

IČO:

DIČ:

bankovní účet 

kontaktní osoba:

DODAVATEL:

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

Michalem FiScrem, MBA - předsedou představenstva 

02795281

zastoupená:
IČO:

DIČ: 95281mm
bankovní účet 
kontaktní osoba:

(dále též „Smluvní strany")

Vyžeru

srny slu § 27 a J; 31 zákona č. 1 >1/2016Sb o zadávání v 
u Vás objednáváme Uvedeni«hytr ích laviček do původního funkčního stavu, v r
/a podmínek Jile u

lýcfi zakázek, v platném zněni.ve

»» v
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V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 
smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému 
zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 

smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Objednávka vychází z Nabídky od společnosti Operátor ICT, aj*, která byla zaslaná dne 
13. 9.2019 a jíž předcházelo jednání mezi vedením OICT a vedením odboru IAP. Tato 

Nabídka tvoří nedílnou součást léto Objednávky.

Předmětem Objednávky jsou služby, které povedou k navracení chytrých laviček do 

původního funkčního stavu dle doporučení ze strany OICT.

V rámci projektu Chytré lavičky byly v pilotním provozu testovány inovativní přístupy 
v rámci rozvoje chytrého mobiliáře v městském prostředí. Pilotní provoz byl realizován 
na základě usneseni Rady HMP c. 3206 ze dne 20.12.2016.

Provozní a udržovací práce nebyly v období po skončení realizace pilotní fáze projektu 
zajištěny a docházelo tak vedle běžného opotřebení také ke kumulaci dílcích závad, 
jejichž příčinou byla nejen absence zajištění provozních prací, ale také došlo ke značnému 
poškození chytrých laviček vlivem vandalismu.

Na základě místního šetření a posouzení individuálního stavu opotřebení jednotlivých 
laviček byl stanoven nutný rozsah oprav, které povedou k navracení chytrých laviček do 
původního funkčního a provozuschopného stavu. Odhad rozsahu akutních oprav je 
uveden v následující tabulce:

Aktuální umístění Aktuální odhadovaný rozsah opravModel/dodavatelc.
Výměna tiskového povrchu pod 
ochranným polykarbonátem za řešení 
odolávající mechanickému namáhání a 
povětrnostním vlivům, výměna 

poškozených USB portů a kabelů, 
obnova bateriové části, obnova 
nefunkčních elektronických zařízení, 
konfigurace.

1

Abflity Praha 2, nám. Míru
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2 Obnova bateriové části, obnova 

nefunkčních elektronických zařízení, 
konfigurace.
Výměna poškozených USB portů a 
kabelů, obnova bateriové části, obnova 
nefunkČnídi elektronických zařízení, 
konfigurace.
Obnova bateriové části, obnova 

nefunkčních elektronických zařízení, 
konfigurace.
Obnova bateriové části, obnova 
nefunkčních elektronických zařízení, 
konfigurace.
Obnova bateriové části, obnova 
nefunkčních elektronických zařízení, 
konfigurace, nový nátěr, osazení USB 
portu a kabelů.
Obnova nátěru (antigraíitti) výměna 
USB portů a kabelů, obnova bateriové 
části, obnova nefunkčních

Powermode Praha 7, OICT

3

Powermode Praha 8, Karlín

4
Powermode Praha 7, OICT

5
Powermode Praha 7, OICT

6
Praha 12, 
Komořanská

A3atelier

7
U výrobce, ve stavu 
před repasí

Mmdté VVDS180

elektronických zařízení, konfigurace.
8 Odstranění graffíti/nový nátěr, 

výměna USB portů a kabelů, obnova 
bateriové části, obnova nefunkčních

Praha 3, nám. Jiřího 
z Poděbrad

ME Company

elektronických zařízení, konfigurace. 
Výměna rostlin a kompletní vyčištění, 
výměna poškozených dOů (vč. 
elektrotechnických zařízení a bateriové 
části, USB portů a kabelů) za nové, 
nový nátěr, konfigurace.
Odstranění graffiti/nový nátěr, 
výměna USB portů a kabelů, obnova 
bateriové části, obnova nefunkčních 
elektronických zařízeni, konfigurace.

9

Praha 6, Puškínovo 
nám.

Němec

10
Praha 6, VítěznéFull capacity 

CapaSitty nám.

Předmětem této nabídky jsou:
• Zajištění servisních úkonů.
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• Výměny nezbytných částí elektronického vybavení laviček s ohledem na aktuální 
stav opotřebeni

• Znovuzprovoznění zařízení umožňující využívat funkcionality chytrých laviček.
• Obnova povrchových částí laviček dle individuálního stavu a technických 

možností jednotlivých laviček (a dalších dílčí úkony viz specifikace oprav mze).
• Organizace práce a projektové řízeni

Předmětem této nabídky nejsou:
• Následné provozní a udržovací náklady.
• Následné náklady za koncktívitu chytrých laviček.
• Další náklady související s případným přesunem laviček.

2. Cena za předmět jínění

Náklady na opravu jednotlivých laviček jsou uvedeny níže v tabulce. Náklady na opravy 
jsou odhadované a mohou se lišit od nákladů skutečně vynaložených. Uvedená cena za 
předmět plněni bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je stanovena jako smluvní 
odměna v maximální výši 318 000,- Kč. Konečná cena bude stanovena v závislosti na 
konkrétním uskutečněném plněni, které bude doloženo v závěrečném vyúčtováni

Předpokládaný 
náklad v Kč 
bez DPH

Aktuální odhadovaný 
rozsah oprav

č. Model/dodavatel Aktuální
nminfpni

Výměna tiskového 
povrchu pod ochranným 
polykarbonátem za 
řešení odolávající 
mechanickému namáhání 
a povětrnostním vlivům, 
výměna poškozených 
USB portů a kabelů, 
obnova bateriové části, 
obnova nefunkčních 
elektronických zařízen, 
konfigurace.
Obnova bateriové části, 
obnova nefunkčních 

elektronických zařízení, 
konfigurace.

1

Praha 2, nám. 
Míru

Abifity 22000 Kč

2

Powermode Praha 7, OICT 16000 Kč
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3 Výměna poškozených 
USB portu a kabelů, 
obnova bateriové části, 
obnova nefunkčních

Powermode Praha 8, Karlín 21 000 Kč

elektronických zařízení, 
konfigurace.

4 Obnova bateriové části, 
obnova nefunkčníchPowermode Praha 7, OICT 16 000 Kč
elektronických zařízení, 
konfigurace.
Obnova bateriové části, 
obnova nefunkčních 
elektronických zařízení.

5

Powermode Praha 7, OICT 16 000 Kč

6 Obnova bateriové části, 
obnova nefunkčních 
elektronických zařízení, 
konfigurace, nový nátěr, 
osazení USB portů a 
kabelů.

Praha 12, 
Komořanská

A3atelier 20 000 Kč

7 Obnova nátěru 
(antigrafitti) výměna USB 
portu a kabelů, obnova 
bateriové části, obnova 
nefunkčních 
elektronických zařízení, 
konfigurace.
Odstranění graffifi/nový 
nátěr, výměna USB portu 
a kabelů, obnova 
bateriové části, obnova 
nefunkčních 
elektronických zařízení, 
konfigurace.
Výměna rostlina 
kompletní vyčistění, 
výměna poškozených 
dílů (vč.
elektrotechnických

U výrobce, ve 

stavu před 
repasí

Mmdté WDS180 25 000 Kč

8

Praha 3, nám. 
Jiřího z 

Poděbrad
18000 KčME Company

9 r I
Praha 6, 
Puškinovo 145 000 KčNěmec
nam.
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zařízení a bateriové části, 
USB portů a kabelů) za 
nové, nový nátěr, 
konfigurace.
Odstranění graífi ti/nový 

nátěr, výměna USB portů 
a kabelů, obnova 
bateriové části, obnova 
nefunkční ďi 
elektronických zařízení, 
konfigurace.

10

Full capadty 
CapaSitty

Praha 6, 
Vítězné nám.

19 000 Kč

318 000 KčCena celkem

Cena je cenou maximální a neprekročitebiou. V této částce jsou zahrnuty veškeré 

náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti srca 
náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice 

a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracováni předmětu plnění na území 
hlavního města Prahy.

Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena
včetně DPH činí 384 780,- Kč.

Krnr-Í předmětu plnění, a to zejména

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury). Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode 
dne splněni předmětu objednávky. Faktura bude vystavena po dodání předmětu 
plněni Součástí faktury musí být Výkaz poskytnutých služeb stvrzený ze strany 
Zadavatele. Součástí faktury bude závěrečné vyúčtováni

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz ČL 4.1.). Předání 
předmětu plněni bude realizováno formou písemného schváleni Výkazu 
poskytnutých služeb. Výkaz poskytnutých služeb bude obsahovat podrobný rozpis 

konkrétně uskutečněného plněni Dnem uskutečněni zdanitelného plnění bude doi 
převzetí předmětu plnění.

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

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

33. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnú.
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3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat minimálně tyto údaje:

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

b) předmět a číslo objednávky,

c) číslo faktury, den výstavem faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnou 
a fakturovanou částku,

d) základ daně (DPH), sazbu daně 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 musí být stanovena opět na 
minimálně 30 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. Stanovený termín a místo plnění:

4.1. Předmět plnění podle teto objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám

(předání proběhne písemným schválením Výkazu 
poskytnutých služeb) na adresu Jungmannova 35/29, MHMP 111 21 Praha 1, a to 
nejpozději do pěti pracovních dní po ukončení rozhodného období pro předání 
předmětu plněni Zadavatel požaduje, aby schválení Výkazu poskytnutých služeb 

předcházela společná kontrola provedených oprav za účasti zástupce MHMP 1AP 
aOICT.

Termín dodání předmětu plnění je stanoven v souladu s nabídkou Operátora ICT, 
a.s. (součást přílohy této objednávky) následovně:

• Termín dodání do 23.1. 2020

Objednatel ve Ihútě pěti dnů ode dne předložení Výkazu poskytnutých služeb tento 
Výkaz schválí, nebo sdělí Dodavateli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého 
Výkazu. Dodavatel na základe výhrad Objednatele předloží opravený Výkaz plnění 
do pěti dnů ode dne obdržení výhrad Objednatele. Schvalování opraveného Výkazu 
plnění se řídí dle tohoto odstavce. Tento postup lze použít í opakovaně.
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5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plněni dle článku 1. této objednávky 
zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální 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. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od 

jejího doručení.

5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za provedení veřejné zakázky.

5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky;

6.1.Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která 
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné 
označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text

6.2_ Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

63. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, 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 znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají

63. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (žákem o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisu, osobou povinnou spolupůsobit pň výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků 
poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit iu svých 
případných subdodavatelů.
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6.6. Dodavatel není oprávněn postoupil jakékoliv své pohledávky z této objednávky na 
třeli osobu bez předchozího pisemn^w souhlasu Objednatele, a to ani částečně-

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

6.8. Ta to objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě 

změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsmy oběma 
Smluvními stranami.

ZJAáfa k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozděp do 

25.9.2019, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.

S pozdravem

Za Objednatele: 
V Plaze dne 1 8 -09- 2019

Hlavni město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 /43/ Ing. David Vodiček

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

V Praze dne

Za Dodavatele:

Ing. Pavel Tesař
clř/>C * &r\

Potvraeai ohkdaávkv mw na adresu: Jup jnaniiovi 3&T9. 111 21 Pwht 1,

n» e-
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0DOPERÁTOR
HOict

NABÍDKA SLUŽBY UVEDENÍ CHYTRÝCH LAVIČEK DO PŮVODNÍHO FUNKČNÍHO STAVU

K rukám: 
Ing. David Vodiček 

Ředitel odboru rnformaltckých aplikací 
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 projektů 
Smart Gty, vývoj a provoz karty Lítačka, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro městské částí 
a další městské společností.

POPIS

Předmětem této nabídky jsou služby, které povedou k navrácení chytrých laviček do původního funkčního stavu. 
Jedná se o jednorázový náklad jakožto nezbytný předpoklad pro pokračování jejich fungování ve veřejném prostoru 
v dalším období

V rámci projektu Chytré lavičky byly v pilotním provozu testovány ínovatívní přístupy v rámci rozvoje chytrého 
mobiliáře v městském prostředí. Pilotní provoz byl realizován na základě usneseni Rady HMP č. 3206 ze dne 
20.12. 2016.

Předmětem této nabídky jsou:

• Zajištění servisních úkonů.
• Výměny nezbytných částí elektronického vybavení laviček s ohledem na aktuální stav opotřebení.
• Znovuzprovoznéní zařízeni umožůujíd využívat funkcionality chytrých laviček.
• Obnova povrchových částí laviček dle individuálního stavu a technických možnosti jednotlivých laviček 

(a další díla úkony viz. specifikace oprav níže).
• Organizace práce a projektové řízení.

Předmětem této nabídky nejsou:

• Následné provozní a udržovací náklady.
• Následné náklady za koneklčvrtu chytrých laviček.
• DaBÍ náklady související s případným přesunem laviček.

NÁK! ADY UAL

Náklady souvisejíc! s předmětem plnění této nabídky jsou uvedeny v tabulce níže. Rozdíly ve výši uvedených 
nákladů souvisejí nejen s rozsahem oprav (dle individuálního stavu opotřebení konkrétní lavičky), ale zejména 
I s přihlédnutím ke konkrétnímu technickému provedeni daného modelu lavičky, použitých materiálů a možnosti 
jejich opravitelnosti. Jelikož se ve většině případů jedná o odlišné typy laviček od rozdílných výrobců s rozdílnými 
dílčími funkcionalitami Jedná se o maximální přepokládané náklady na opravu, které byfy vyčíslené na základě 
aktuálního stavu dle terénního průzkumu a se zohledněním návazných konzultaci s dodavateíi/výrobcl laviček. 
Cenová hladina oprav reflektuje mj. stav, kdy provozní a udržovací práce nebyly v období po skončení realizace



(31.1. 2018) pilotní fá2e projektu zajištěny a docházelo tak vedle běžného opotřebení, také ke kumulaci dAčfc* 
závad z nich vypíývajich a v neposlední řadě závad/poškození vOvem vandalismu.

V

rozsah opravL náklad v Kč(«/»!!«

Výměna tiskového povrchu pod ochranným polykarbonátem 
za řešeni oóctívajld mechanickému namáhání a 
povětrnostním vlivům, výměna poškozených USB portů a 
kabelů, obnova bateriové části, obnova nefunkčních 
elektronických zařízení, konfigurace,
Obnova bateriové části, obnova nefunkčních elektronických 
zařízení, konfigurace
Výměna poSkmeňýth USB portů a kabelů, obnova bateriové 
části, obnova nefunkčních dcktronkkých za/benl.

Praha 2. nám. Mim 22-00Q-1 AbSfty

16.000.-Praha 7, OICT2

21-000,-PrahaB, Karlín3

Obnova bateriové části, obnova nefunkčních elektronických
zařízeni, konfigurace-

Obnova bateriové části, obnova nefunkčních elektronických 
zartzer*. konfigurace.

Obnova bateriové části, obnova nefunkčních elektronických
zafbenl, konfigurace, nový nátěr, osazení US8portúa

16.000,Praha 7, OCT4

16.000,-Praha7,OlCTS

Praha 12. 
Komořansfcá

20.000,-6 A3Mt*er

Obnova nátěru (antigrafitti) výměna USB portů a kabelů,
obnova bateriové části, obnova nefunkčních elektronickýchU výrobce, ve stavu 

předrepasí
25.000,-7

Odstranění graífitj/nový nátěr, výměna USB portů a kabelů,
obnova bateriové části, obnova nefunkčních elektronických 
zaffaeni, konfigurace.

Praha s. nám. Jiřího 
z Poděbrad

18.000,-8

Výměna rostlin a kompletní vyčBtční, výměna poškozených
dílů (vt elektrotechnických zařízení a bateriové části. USB 
portů a kabelů) za nové, nový nátěr, konfigurace.

Praha 6, Puškkvo/o9 145.000,-
nám

Odstranění graffittfnový nátěr, výměna U5B portů a fcabdu,
obnova bateriové části, cbnova nefunkčních elektronickýdiBdt opadly 

CapaSatty
Praha 6, Vítězné 19.000,10 nám

* Jedná se o lavičku s tzv. vertftálni zahradou

318.000,-

Uvedená cena Je bez DPH.

Náklady na opravy u jednotlivých laviček jsou odhadované a mohou se tišit od skutečně vynaložených, nicméně 
garantujeme, fe nabídnutá čáska nebude překročena. OICT předloží závěrečné vyúčtováni, ve kterém uvede 
skutečné náklady na opravu laviček.

Časový rámec oprav v případě jejich realizace v plném rozsahu od objednání: A měsíce.

V Praze, 13.9.2019

KONTAKT

o

a.i
»5te

Operátor ICT, a_s. 
www.opefatorkt.cz 
IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281. 
Dělnická 12, Praha 7.170 00

http://www.opefatorkt.cz

