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OBJEDNÁVKA OBJ/INI/32/03/00068/2021C.CES

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřgných tská?** v platném 
znéoL V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se akceptaci této 
objednávky zakládá dvoastraimý smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem- Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatil Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu.

Datum vystaveni: Číslo VZ (kontrobu/systémavé): 2132200108

Dodavatel: Crayon C/ech RepubUc and 
Slovakia s.r.o.

Praha
zastoupené Mgr. Jiřím Károlym, 
ředitelem odboru uformztické
infrastruktury MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Prahni

sídlo: sídlo: Evropská 2588/33a 
16000 Praha

IČO : 180064581 MČ: CZ00064581
kontaktní Ing. Rostislav Jnfcal
řkC/uVO*VfOWO.

tcL spicni:

IČO: 
kontaktní 
osoba: 
teL spojení:

08555532 DIČ: GZ085S5532 
Ing. Iva Herlcsová

fax: fax:
e-mail:e-mail:

Název zakázky: Oracle - oponentura SIA výstupů I.

Předmět plněné Oracle - oponentura SIA výstupů I.:

Posouzení výstupů z analýzy Oracle Software Investment Advisory a určení 
jejich relevance pro zadavatele, konzultace o možných variantách licenčního 
pokrytí produktů Oracle pro zadavatele pro období 2022 a dále.

/kódNIPEZ: 59/

Celková cena: 94 500,-

Ceaa za předmět plnění bez DPH:
(cena je maiimábti a nepřeiročitelná a zahrnuje veikeré náklady 
Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizaci předmétu pbi&ii)
Cena za předmět plněni celkem s DPH:
(DPH bude účtována podle platných právmeh předpisů)
Splatnost daňového dokládá (faktury) minimálně:
Termín plněné 30.6-2021 
Místo plněné

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb-, o dam s podané 
hodnoty, ve znění pozdgších předpisů, vystopuje hl. m. jako osoba povinná k dam:

Platební podmínky:
1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a 

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

z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.

94 500,- Kx

114 345,- Kě

38 dm'
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3. Vystavený daňový doklad (faktura) bode dále obsahoval předraží a číslo objednávky, místo a termín plnéoi 
včetně rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, prače, příp. výkaz opracovaných hodin jako

4. V^^fe^^^^nebude obsahoval náležitosti ovedené v této objednávce, jc Otqudiváel o^vnfe datový 

doklad (faktura) vrátit Dodavateli k opravě/doplnčoL V takovém případe se přeruší plynutí faůly sptetaosii a 
nová Itótot splatnosti začne plynout od dala doručení opraveného daňového dokladu/fnktiny objednaicli.

DaEi p»x'd i (i iiv*
L Sadami strany této objednávky výslovné souhlasí stfm, aby tato objednávka byla ov^v centrální evidend 

smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejné přístupná a klerá obsahuje údaje o jepen 
účastnicích, předmětu, číselné označeni této objednávky, datum jejího podptsu a jqi text

2. Smluvní strany prohlašují. Že skutečnosti uvedené v léto objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslň § 504 ot*čanského zákoníku a oděl ují svoleni k jejich ožili a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
daBtch podmínek.

3. Smhivrri strany léto objednávky výslovné sjednávají, žcuveřejnční této objednávky v registra smluv dle zákona
C. 340/2015 Sb-, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o regetra 
smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha. # .

4. Tato objednávka inůžc být měněna nebo mišma pouze písemně, a to v přtpadé změn objednávky číslovanými 
dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

5. Dodavatel je povinen doručit akceptací této objednávky Objednateli obratem, avšak ocj později do 5 
kalendářních dnů ode dne vystaveni objednávky.

Smluvní makře:
1. Při prodleni Dodavatele s přcd»íro předmětu plněni dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokání ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plněni včetně DPH stanovené v této objednávce, a to a 
každýmjifaťýtiluiifaldm|r ňmá«ÉéařááaáhoUtopovbmi^BgHWBnM

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradil na výzvu Objednatele do 5

1 1 -85- 2021
V Praze dne

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

M^r. Jiří Káraly,
ředitel odboru mformatickč infrastruktury MHMP

Dodavatel akceptuje Uito objednávku v plném rozsahu a bez

V Praze dmx Msm
Tm Dodavatele

/
/

O0 Crayon
•> -S RwihBcmd

bv.
6X0.C.

Potvrzeni objednávky nám ražletczpžt na adreso:
4S ik-Íx) na omail MiBgSBififlflHWaaZBďB

ni
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