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Vic Objednávka č. QBJHAP/31/03/00132/2019 - V utvoření proťatu,a návrh architekturu

Portálu Pražana

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem, 

pracoviště:
Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1

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

aplikací

Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením odboru

infonnatických aplikací

00064581

CZ00064581

27-5157998/6000

Mgr. Bc. Jiří Laichman

zastoupené:

IČO:

DIČ:

bankovní účet:

kontaktní osoba:

DODAVATEL:

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

Michalem Fišerem, MBA - předsedou představenstva

02795281

CZ02795281
6831382/0800 - Česká spořitelna a.s.
Ing. Michal Kraus, MBA

zastoupená:
IČO:

DIČ:
bankovní účet: 
kontaktní osoba:

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,

ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, v platném zněm, u 
Vás objednáváme služby provedení architektonické a analytické části projektu Portál 
Pražana, v rozsahu a za podmínek dále uvedených.
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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 uvedenému 
zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu.

1. Předmět plněné

Na základě výsledků jednání s panem primátorem a pracovní skupinou MHMP v rámci 
projektu Portál Pražana ze dne 30.8.2019 vznikla Nabídka od společnosti Operátor ICT, 
a.s., která byla doručena odboru LAP dne 25. 9. 2019 a která tvoří nedílnou součást této 
Objednávky.

Předmětem plnění zahrnuje:

A. Architektonickou a analytickou část prototypu Portálu Pražana v rozsahu:
1) Specifikace zadání vč. definice rozsahu a popisu níže uvedených 

prototypovaných agend:
Návrh na upuštěni od výkonu zbytku správního trestu zákazu 
činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel 
Zadost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění po uplynutí 
zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)
Záštita primátora
Poplatky za komunální odpad/objednáváni popelnic 
Lítačka
Problematika psů

2) Zpracováni architektonického konceptu prototypu Portálu Pražana
3) Zasazeni architektonického konceptu prototypu Portálu Pražana do 

kontextu enterprise architektury (EA) Portálu ()roveň „big-picture")
4) Prezentace výsledků a aktualizace EA dokumentů
5) Projektové řízeni a kontrola kvality

Předpokládaný rozsah prací za část A. Objednávky je 45 MD

B. Architektonickou a analytickou část řešeni Portálu v rozsahu:
1) Konsolidace a zpracováni celkového záměru (vize) projektu Portálu 

Pražana 
Výstupy:

Top level zadání, cíle, podmínky, požadavky, popis ASIS stavu 
Zavedení sdíleného pracovního prostředí
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- Základní sada dokumentů popisujících dodávku na úrovni vize 
(motivační, business vrstva, big-picture)
Definice kvantitativních pohledů na řešení a měřitelných kritérií 
pro projekt

2) Schválení záměru a update souvisejících dokumentů (milník)
3) Vypracování první úrovně detailu ve vrstvách business, aplikační a 

technologické
Výstupy:

- Základní sada celostních pohledů na dodávku (business, aplikace, 
technologie, přechodné architektury)
Integrační architektura 
Konceptuální datový model

4) Vypracování integračních pohledů a mapování na existující agendové 
systémy

5) Identifikace základní road-mapy, přechodných architektur a základní 
cenové odhady

6) Schvalování první úrovně detailu (milník)
7) Vypracování druhé úrovně detailu ve vrstvách business, aplikační a 

technologické
Výstupy:

Základní sada celostních pohledů na dodávku (business, aplikace, 
technologie, přechodné architektury) Detail 2 
Integrační architektura

- Konceptuální datová model
- Přechodová architektura, delivery strategie, road-mapa

8) Schvalování druhé úrovně detailu (milník)
9) Prezentace výsledků a aktualizace EA dokumentů
10) Projektové řízení a kontrola kvality

Předpokládaný rozsah prací za část B. Objednávky je 150 MD

Na základě vzájemné dohody MHMP a Operátora ICT je možné míru detailu a případné 
zaměření jednotlivých kapitol upravit a dospecifikovat během realizace projektu tak, aby 
umožnila dosáhnout max. přínosů projektu. Návrh těchto úprav a jejich zadání spadá do 
kompetencí pracovní skupiny Portálu Pražana, která se schází min. lx za 14 dnů.

Výše uvedené platí i pro zatím zvolené prototypované agendy. V případě, že se během 
analytických prací ukáže, že navržené agendy nejsou pro dosažení cílů projektu Portálu 
Pražana vhodné, je možné provést po vzájemné dohodě pracovní skupiny jejich změnu.
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Tyto případné změny mohou být provedeny, zůstano-li nezměněn účel vykonávaných 
činností, budou-h směřovat k maximalizaci přínosů projektu a budou-li projednány a 
schváleny ustanoveným Řídícím Výborem.

Veškeré případné návrhy na úpravy podléhají souhlasu Operátora ICL, zastoupeného 
ředitelem Úseku vývine a architektury a MHMP, zastoupeného projektovým manažerem 

projektu. Konečné rozhodnutí je- v kornpetenti Řídícího Výboru projektu.

2. Cena za předmět plněni

Cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPI I") je stanovena jako 
smluvní odměna v maximální výši 1 950 000,- Kč. Sohledem na současnou obecnou 
rovinu zadání se jedná o maximální odhad náročnosti, který nebude překročen. Konečná 
cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění, a to vzhledem 
k počtu člověkodnů skutečně vykonané práce doložené výkazem prací.

Sazby dle rolí za MD jsou následující:

Role Cena za MD bez DPH
Administrativní pracovník 3 750 Kč
Analytik 5 550 Kč
Senior analytik 7 850 Kč
Vývojář 6 950 Kč
Architekt 8 950 Kč
Senior Architekt 11 550 Kč
Odborný garant 14 850 Kč

Stanovená smluvní odměna ve výši 1 950 (100,- Kč bez DPH je cenou maximální 
a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty' veškeré náklady Dodavatele vynaložené 
v souvislosti s realizací 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 území hlavního města Prahy.

Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena 
včetně DPH činí 2 359 500,- Kč.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury). Vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce bude 
fakturována částka dle skutečného plnění za předchozí měsíc. Součástí faktury musí 
být podrobný výkaz konkrétně uskutečněných prací včetně počtu odpracovaných 
MD (Výkaz prací) u definovaných rolí.
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3.2. Objednatel ve lhůtě pěti dnů ode dne předložení Výkazu prad tento Výkaz schválí, 
nebo sdělí Dodavateli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého Výkazu. 
Dodavatel na základě výhrad Objednatele předloží opravený Výkaz prací do pěti 
dnů ode dne obdržení výhrad Objednatele. Schvalování opraveného Výkazu prací 
se řídí dle tohoto odstavce. Tento postup lze použít i opakovaně.

3.3. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.1.). Předání 
předmětu plnění bude realizováno Předávacím protokolem. Předmětem předávky 

jsou zejména Výstupy definované v Předmětu plnění teto objednávky. Součástí 
předávacího protokolu bude také záznam o schválení daných Výstupů Řídícím 
Výborem projektu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí 
předmětu plnění.

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

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

3.6. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnů.

3.7. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat minimálně tyto 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 značky,

b) předmět a číslo objednávky,

c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plném 
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.

3.8. 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.

3.9. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem 
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:

na účet
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4.1. Předmět plněni podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám

Mgr- Bc. Jiřího l-aichmana (předání proběhne písemným schválením Předávacího 

protokolu) na adresu Jungmannova 35/29, MJ ÍMP 111 21 ITaha 1, a to nejpozději do 
pěti pracovních dní po ukončeni rozhodného období pro předání předmětu plnění.

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

• Termín dodání do 31. 12. 2019

5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodleni Dodavatele s předáním předmětu plnění 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 
za počatý 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 lato 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 svoleni k jejich 
užití a 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 účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajisti Objednatel.

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 tim, aby veškeré informace
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obMÍrnť V této objednávce byly v souladu 5 dlovaným xikonem poskytnuty třetím 
060bánv pokud o ně polaji.

(,.5.1Xxiavalel je pudle § 2 písni e) zákona č. 3211/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správé .1 ti změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vc mění jwvdépíťh 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly provádčné 
v souvislosti » uhradou /.boží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků 
poskytnutých / Kvropské ume. Toto spolupůsobeni je povinen /.ijistit 
připadnýiii subdodavatelů.

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky 1 této objednávky na 
třeli osobu K-z ph-dchoziho písemného souhlasu Objednatele. .1 to ani částečně

6.7. Pn» případně spory smluvní strany sjednávají misini pmluvnost obecného soudu 
Objednatel*'.

6.8. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě 
změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 
Smluvními stranami.

•tvých1 o

7. IhŮU k AkctpUd objednávky

Dod.1v.1irl je povinen doručit akceptaci léio objednávky Objednateli nejpo/ději do 

16. 10. 201*1, jmak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.

S pozdravem

- 3 -10- 2019Za Objednatele: 
V Praze dne

Hlavní mésto Praha 
Magistrát hl m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 M 3/

Ing. David Vorliček

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Stránka 7 z 8



7 Ao ba *<\V Praze dne..

Za Dodavatele;

Michal Fišer. MBA

Ing. Michal Kraus, MBA

3S/29. III 21 Praha I.A
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