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Věc: Objednávka - Správa koncových zařízeni MHMP, OBJ/IN1/32/03/00003/2020

OBJEDNATEL:

Hlavni město Praha 

se sídlem:

pracoviště:

zastoupené:

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

Jungmannova 35/29. 110 00 Praha 1

Bc. Ladislavem Tobiášem. MSc.ř MPA, pověřeným řízením 
odboru informatické infrastruktury MHMP 

00064581 

CZ00064581
IČO:

DIČ:

bankovní účet: 

kontaktní osoba:

DODAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní účet 

kontaktní osoba:

Dělnická 213/12,170 00 Praha 7-Holešovice

02795281

CZ02795281

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,
ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u 

Vás objednáváme služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

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

smluvní odměnu.

1. Předmět pLněni:

Předmětem této objednávky je poskytováni Služeb souvisejíd s efektivním provozem 
IT Magistrátu Hlavního města Praha, která jsou pod správou odboru informatické 
infrastruktury Magistrátu (INI MHMP) Objednateli prostřednictvím alespoň čtyř (4) 
technických pracovníků v režimu full-timc měsíční služby správy koncových zařízení 
1CT Objednatele - Paušální služby. Povinnost Poskytovatele souvisejíd s Paušálními 
službami zahrnuje zejména:

1. Management incidentů;

2. Management úrovně služeb (Service I*vel Agreemcnt); 4. Management konfiguraci.

3. Management dostupnosti služeb (Availability Management);
Poskytováni nezbytné součinnosti v procesech: Service Desk (Zákaznická 

podpora); Management problémů;
Management (řízení) změn;

4. Management konfigurací

Služby budou poskytovány v požadovaném rozsahu na „koncových zařízení" 
(počítače, notebooky, tiskárny)

Rozsah Služeb:

- Převáděných Služeb musí být určen s ohledem na minimalizaci požadavků, pro 
jejichž vyřešení potřebuje poskytovatel součinnost Objednatele.

- Klíčovým pojmem pro stanovení rozsahu poskytováni Služeb je pojem koncové 
zařízení „KZ", který je v tomto textu chápán jako:
1. pracovní stanice, notebooky připojené k síti nebo lokálně provozované, nebo
2. standardní periferie (klávesnice, myš, LCD, docking station pro NB),nebo 
3 . ostatní periferie - tiskárny a multifunkční zařízeni lokálně, nebo síťově

připojená k PC, scannery, čtečky čárových kódů, externí HDD, projektory, 
záložní zdroje k PC -zařízení lokálně připojená k PC

- Součástí zařízení 1CT je veškerý HW a SW do úrovně systému (operačního nebo 
síťového).

- Součástí zařízeni ICT není aplikační programové vybavení ani standardní SW 
instalovaný nad systémem (databáze MS Office apod.). Pro pracovníky Operátora 
je k dispozici pracovní prostor bezúplatně v předmětných objektech.

Mimořádnou službou je zařízeni nebo instalace u uživatele, která nepatří do 
předchozích služeb. VŠcxhny služby jsou pusky továny v prostorách objednatele.
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Nabízející provádí mimořádné služby pouze za předpokladu poskytnutí samostatné 
místností s víi e než dvěma pracovními stoly.

Období poskytování služeb je od 01.01.2020 do 31.03. 2020.

Mésični cena činí 525 000,- Kč bez DPH.
Cenový rozpad ICT specialista 75 000,- Kč. Junior 50 000,- Kč, vyhodnoceni, monitoring, analýza 

agendy pro budoucí centralizaci, vozidlo v celkové sumč 25 000,- Kč.

Celková cena: 1 575 000,- Kč bez DPH.

2. Cena za předmět plněni:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je 
stanovena jako smluvní odměna ve výši 1 575 000 Kč. Tato cena je cenou maximální 
a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele 
vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plněni, a to zejména 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.

2.2. Dodavatel je plátcem DP1I. DPH bude účtována podle platných právních předpisu. 
Cena včetně DPH činí 1 905 750 Kč.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plněni bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po předání předmětu plnění. 
Faktura musí být vystavena nejpozději do 10 dnu ode dne splnění předmětu 

objednávky. Součásti faktury musí být podrobný rozpis 

plněni.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.1.) (na 
základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění"). Dnem uskutečněni 
zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vyslavena 
objednávky.

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

objednávky.

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.

konkrétně uskutečněného

na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví
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3.6. Vystavená faktura musí rnit veškero náležitosti daňového dokladu ve smyslu -/áki 
č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, a rnusi 

obsahovat minimálně tyto údaje:

.1) označeni
spojeni o údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 

včetně spisové značky,

b) předmět a číslo objednávky,

c) čislo faktury, don vystaveni faktury, datum splatnosti, den uskutečněni plněni 

a fakturovanou částku,

H) základ dané (DPH), sazbu daně a její výši. razitko a podpis oprávněně 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, jo Objednatel oprávněn fakturu 
Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na 

minimálně 21 dnů.

3.8. Objednatel uhradí cenu /.a předmět plněni bankovniin převodem na 
Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke 
splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z úctu Objednatele

Ht.l

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

vrátit

účet

4. $1

4.1 Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení prováděni 
předmětu plnění (dále jen „Datum zahájeni práci”). Dodavatel je povinen začít s 

prováděním předmětu plněni do 3 dnů po datu zahájeni práci 
4.2. Předmět plněni podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám m 

(včetně předávacího protokolu) na adresu 
7a to ne| po/děj i do 10.4.2020 pokud objednatelemJungmannova .v>/zv, 1111 mi rrana 1 

nebude dohodnuto jinak.

5. SmiBYniwnkcc

5.1. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit prováděni předmětu plnění podle 

článku 4 1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plněni včetně DPH dle ČI. 2. objednávky, 
nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně kpředmětu plnění) vřetně DPI! /a každý 

započaty den trváni prodleni.
5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od 

jeltho doručeni.
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5.3.Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za provedeni veřejně zakázky.

5.4.Zaplacením smluvních pokul 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 CentTálni evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnicích, předmětu, číselné označeni 
této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2.Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v léto objednávce nepovažuji za 
obchodní tajemství ve smyslu § 50-1 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich 
užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovné sjednávají, že uveřejněni této objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) zajistí 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 tím, aby veškeré informace 
obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 

osobám, pokud o ne požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), vc znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků 
poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobeni je povinen zajistit i u svých 

případných subdodavatelů.

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

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

Objednatele.

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.
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6.9. Pro plněni léto objednávky bude přístupná kancelář v prostorách MIIMP, která 

bude poskytnuta bezúplatně.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel }e povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpo/.ději do 7.2. 

2020, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká. P^yrzcnipbjednáv^nÉm/pět 

na adresu: Jumpuannova 2S£9JU 21 Praha I datovou scbránkoiLnebo na c-mail: inisekuprah-

S pozdravem

1l -01 2070Za Objednatele:

Hlavní město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 /43/

Bc Ladislav Tobiáš, MSc, MPA

pověřený řízením odboru informatické 

infrastruktury MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

. JOIJLOVQV Praze dne.....

Za Dodavatele:

Michal Fišer, MBA

Ing. Jan Ladin
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