
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. TSKRP005L2CTJi
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

TSK..S.
Adresát: Operátor ICT, a.s.

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou

představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedkyní
představenstva

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7- Holešovice

IČO: 02795281
DIČ: CZ 02795281

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze pod spis. zn. B 19676

Číslo jednací:
Dne:

A/0003/19/3000

3. 12. 2019

OBJEDNÁVKA

Na základě Vaší nabídky objednáváme u Vaší společnosti:

Analýza a základní architektura digitalizace zvláštního užívání komunikací pro
obchodní oddělení TSK

1. Název služby:

2. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
03447286,

CZ 03447286

sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.,
č. účtu: 2023100003/6000

3. Cena: dle cenové nabídky bez DPH činí: 74 250,00 Kč
DPH 21%
dle cenové nabídky vč. DPH činí: 89 843,00 Kč
DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.

15 593,00 Kč

4. Místo plnění:

5. Platební podmínky:
Faktura bude vystavena na objednatele, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, zapsaná vOR vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 20059, IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286

Přílohou faktury bude soupis poskytnutých služeb ve fakturovaném období.

Lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení faktury objednateli. V případě, že daňové doklady
nebudou mít odpovídající zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti
zpět k doplnění; splatnost takovéto faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná
běžet poté, co bude doručená faktura náležitě doplněna či opravena.

pracoviště objednatele

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka 20059
Řásnovka 770/8. 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

IČO: 03447206, DIČ: CZ03447286
Tel.: +420 257 015 111, e-mail: tsk@tsk-praha.cz

www.tsk-praha.cz, Datová schránka: mivq4t3



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

TSK„
6. Další ujednání:

Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 3 dnů ode dne jejího doručení
zasláním odpovědi objednateli na e-mailovou adresu ve znění:

„ kceptujeme objednávku č. A/0003/19/3000 ze dne 3. 12. 201 £
“

Akceptací této objednávky objednatel i dodavatel potvrzují, že při jejím sjednávání postupovali čestně a

transparentně a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při jejím plnění a veškerých
činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal
compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP"), které jsou na

webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání
smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření
tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby
kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob
podle zák. č.40/2009 Sb., trestní zákoník.

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom
stejnopise obdrží objednatel a dodavatel.

V Praze dne 3. 12. 2019

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PhDr Filip fHájek
náměstek generálního ředitele a člen představenstva

Objednávku akceptoval dne za zhotovitele:

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m Prahy, a s (dále jen „TSK.") odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance
programu (dále jen „CCP'1), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé
a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání
v rámci nebo zájmu TSK.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka 20059
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

IČO: 03447266, DIČ: CZ03447286
Tel.: +420 257 015 111, e-mail: tsk@tsk-praha.cz

www.tsk-praha.cz, Datová schránka: mivq4t3



Klímová Stefanie

Od: Kraus Michal

úterý 3. prosince 2019 1 1:51

Klímová Stefanie

Fišer Michal

Re: obj A/0003/19/3000

Odesláno:

Komu:

Kopie:

Předmět:

Podepsáno:

Příznak pro zpracování:

Stav příznaku:

Zpracovat

Opatřeno příznakem

Dobrý den, Akceptujeme objednávku č. A/0003/19/3000 ze dne 3.12.2019.

Děkuji. Michal Kraus

Ing. Michal Kraus, MBA

tel.:

Memberofthe Board | DirectorofSW Development and Architecture section

Operátor ICT, a.s.

3. 12. 2019 v 11:46, Klímová Stefanie

Vážený pane inženýre,

v příloze Vám zasílám objednávku č. A/0003/19/3000 na Analýzu a základní architekturu digitalizace

zvláštního užívání komunikací pro obchodní oddělení TSK a žádám Vás o její akceptaci.

Mnohokrát děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Ing. Stefanie Klímová

asistentka NGŘ
<image001.png>

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Řásnovka 8

Tento e-mailje určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupněníjeho

obsahuje zakázáno. Pokudjste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze

systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky čijakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření
smlouvy, a ani jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno.
Případná smlouva bude uzavřeno až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu
smlouvy oběma smluvními stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavřeníjakékoliv ústní smlouvy je vyloučeno.

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK") odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální
míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSKjsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal
compliance programu (dále jen „CCP"), kterýje nedílnou součástífiremní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSKje povinna oznámit
jakékoli podezřelé a protiprávníjednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSKjedná v rozporu s CCP, není takové jednání
považováno za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.
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