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OBJEDNÁVKA OBJ/INI/32/03/00163/2019C. CIS

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném 
znčnf. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, se akceptaci této 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatil Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu.

Datum vystavení: | 26. 9. 2019 Číslo VZ (Innlrolní/xystemavě): |

Objednatel: Hlavní město Praha 
zastoupené Bc. Ladislavem 
Tobiášem, MSc., MPA, 
pověřeným řízením odboru 
informaiické infrastruktury 
MHMP
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 
00064581

Dodavatel: Operátor ICT, >us.

sídlo: sídlo: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7

DIČ: CZ00064581 02795281 DIČ: CZ02795281IČO: IČO:
kontaktní 
osoba: 
tel. spojení: 
fax: 
e-mail:

Bc. Ladislav Tobiáš, MSc.. MPA kontaktní 
osoba: 
tel. spojeni: 
fax: 
e-mail:

Ing. Pavel Tesař

Řešeni W1FI infrastrukturyNázev zakázky:
Řešení WIFI infrastruktury v prostorách Mariánského náměstí:Předmět plněni:

1) Fyzicky' průzkum lokality

2) Návrh vhodného typu a umístční technologie (technická specifikace VZ)

3) Simulace a výpočet systémem Ekahau SiteSurvey

4) Instalace captive portálu

Plnění dle bodu 1-3: dodáni do 2 týdnů od akceptace objednávky.

Plnění dle bodu 4: dodání do 2 týdnů od instalace pořízené techniky. 

Cenová kalkulace podle rolí... viz nabídka

Celková cena: 78 880,- Kč bez DPH

Cena za předmět plnění bez DPH:
(cena je maximální a nepiekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
Dodavatele vynaložené v sou\islosti s realizaci předmětu plněni')
Cena za předmět plněni celkem s DPH:
(DPH bude účtována podle platných právních předpisů)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění: 31. 12.2019 
Místo plnění:

78 880,00 Kč

95 444,80 Kě

30 dni

Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
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PRA
PRA
PRA
PRA

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani:

Platební podmínky:
1 Cena ta předmět plnčni bude účtována Objednateli oa základě vyslaveného daňového dok ladu (faktury) a uhrazena 

bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2- Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti vc smyslu zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané 

hodnoty a náležitostí podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude déle obsahoval předmět a číslo objednávky, místo a termín plněni včetně 

rozpisu položek dle předmětu plnčni (materiál, doprava, práce, prip. výkaz odpracovaných hodin jako přiloha 
faktury apod.).

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravé/doplněoL V takovém případě se preruši plynuti Ihůty splatnosti a nová 
lhůla splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladiVfaklury objednateli.

Další podmínky:
1. Smluvní strany léto objednávky výslovně souhlasí s Um, aby tato objednávka byla uvedena v ccnuálnl evidenci 

smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnicích, 
předmětu, Číselně označeni tělo objednávky, datum jejího podpisu a jeji (exL

2 Smluvní strany prohlašuji, žc skutečnosti uvedené v léto objednávce nepovažuji za obchodní tajemství vc smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užiti a zvcfcjnčnl bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podmínek.

3. Smluvní Strany léto objednávky výslovně sjednávají, 2c uveřejněni léto objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování Ičchtn smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha.

4. Tato objednávka může být míněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými 
dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

5. Dodavatel jc povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních 
dnů ode dne vystavení objednávky, jinak lato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.

Smluvní sankce:
1. Při prodlení Dodavatele s predánim předmětu plnčni dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plněni včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
započatý kalendářní den prodleni až do řádného splněni této povinností.

2. Dodavatel jc povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

V Praze dne: - 1 -10' 2019
Hlavní měslo Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
11121 Praha 1

Za Objednatele:
Bc. Ladislav Tobiáš, Mik-., MPA 

pověřený řízením odboru informatické infrastniktiiry 
M1IMP/43/

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad

V Praze dne:

//»•? ~?nvel leiOr; cfch je P* Jsi* ytfns-t
Jméno
Funkce

Za Dodavatele: V/W/ Ttrer,

Potvrzení obicdnávk\ nám zašlete znžt na 
schránkou nebo na e-mail: inisek a praha.eu.

111 21 Praha 1 datovoumi

Stránka 2 z 2



NABÍDKA: NABÍDKA ŘEŠENÍ WIFI INFRASTRUKTURY V PROSTORÁCH MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ

K rukám;

HDoperátor 

HO ict
Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA 

odbor informatické infrastruktury 
Magistrát hl. m. Prahy

NABÍZEJÍCÍ: OPERÁTOR ICT, A.S.

Operátor ICT, a.s.

se sídlem Dělnické 213/12,17000 Praha 7 - Holešovice 
IČO: 02795281 
DIČ: CZ02795281

zapsána v OR pod značkou B19676 u Městského soudu v Praze

Tato nabídka je předkládána ze Smlouvy o poskytování poradenské činnosti INO/40/01/003451/2018, kterou 
uzavřely OICT a Hlavní město Praha dne 18. ledna 2018.

ZÁMĚR

Společným záměrem MHMP a OICT je zajistit pokrytí Mariánského náměstí veřejnou wi-fi sítí. Realizace bude 
probíhat tak, že OICT provede průzkum a navrhne technickou specifikací pro veřejnou zakázku. Následně MHMP 
zajistí pořízení potřebné technologie a její fyzickou instalaci na určená místa a základní zprovoznění. OICT poté 
zapojí captive portál, který jejíž používán na Petříně a jiných lokalitách.

OBSAH NABÍDKY

1) Fyzický průzkum lokality
2) Návrh vhodného typu a umístění technologie (technická specifikace VZ)
3) Simulaci a výpočet systémem Ekahau SiteSurvey
4) Instalace captive portálu

Plněni dle bodu 1-3 se zavazujeme dodat do 2 týdnů od akceptace objednávky. 
Plnění dle bodu 4 dodáme do 2 týdnů od instalace pořízené techniky.

CENOVÁ KALKULACE

Sazba
celkem

NÓ2ev pozice/role Sazba / J Jednotka (J) Počet

Odborný garant 14 480 MD 1 14 480

Konzultant 6160 MD 5 30 800
Senior konzultant 6 720 MD 5 33 600
Celkem v Kč bez DPH 78 880

• MD = man-day. člověkovou práce pro jednoho Qověka na jeden pracovní den (8 h), ceny jsou uvedeny bez DPH 

Fakturovány budou jen skutečně spotřebované výkony. Platnost nabídky: do 30. října 2019.

i ZA PŘEDSTAVENSTVO

Člen představenstva:
192235

Ing. Pavel Tesař


