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Věc: Objednávka č. OBI/1AP/31/04/00132/2021 - Programátorské a koderske práce na 

úpravách porťálu praha.eu

OBJEDNATEL: 
Hlavní město Praha
se sídlem:
pracoviště:
zastoupené:

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1 
Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Ing. Milanem Krchom, ředitelem odboru inřormatických aplikací
Magistrátu hlavního města Prahy
00064581
CZ00064581

IČO:
DIČ:
bankovní účet:
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Váňa

DODAVATEL:

OR-NEXT spol. s r.o. 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:

Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno

Ing. Petrem Moravcem, jednatelem společnosti
26284146

CZ262S4146DIČ:
bankovní účet:
kontaktní osoba: Ladislav Vyhlídal

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
u Vás objednáváme odborné programátorské a kodérské práce na úpravách portálu 

praha.eu 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 níže uvedenému 

zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu.
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1. Před met plné ni:

Předmětem plnění jsou programátorské a k oderské práce v redakčním s v stě inu jNet 
1’ublish:

Úprava presentace videozáznamu z jednání /HMP;

návrh úprav přehrávače videozáznamu 7 |ednání zastupitelstva v souvislosti s 
migrací úložiště záznamu do nového DC;

úprav v prezentace výsledku hlasování v souvislostí s novým jednacím řádem:

změna adres mupov vch služeb v aplikaci mapa sběrných dvoru;

úprava databáze pro ukládání a prezentaci odpovědi na dotazy občanu podle 

zákona 106/IW;

• návrh potřebných úprav servisní a prezentační části portálu praha.eu podle 

požadavku zákona č. 99/2019 $b, o přístupnosti internetových stránek a 
mobilních aplikací;

• instalace na infrastrukturu magistrálu a uvedení do produkčního provozu 

Celková předpokládaná pracnost je 13 VIJ).

2. Cena za předmět plnéni:

2.1. Uvedená Cena za předmět plněni bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPI l") je 
stanovena jako smluvní odměna ve v vsi 173 840,00 Kč. lálo cena ječenou mavimalní 

a nepřekročítelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele 

vynaložené v souvislosti siealizad předmětu plněné o to zejména náklady na 
administrativní prače, na telekomunikace a poštovní $tyk v České republice a čas 

stravenv na cestě za účelem konzultaci při zpracování předmětu plnění na území 
hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisu. 

Cena včetně DPI 1 činí 210 34b Kě.

3, Platcbjujjodmínkj^:

3 1. Cena za před mel plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury) jednorázově po předání předmětu plnění, paušálně). 

Faktura musi bvt vystavena nejpozději do 30 dnú ode dne splnění předmětu 

ob|cdnávkv. Součástí takturv musí bvt podrobný rozpis konkrétné uskutečněného 
plnění včetně počtu odpracovaných hodin
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3.2. Konečná fakt um bude vystavena po předání předmětu plněni (viz cl, 4,2.) (na 

základu „Protokolu o předání a převzetí před tnutu plnění"). Dnutn uskutečněni 

zdaň ilolného pí není bude dun převzetí předmětu plnění

3 3. faktura bude vyslavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky.

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

objednávky.

3.3. Splatnost fakturv budu stanovena na minimálně 21 dnu.

3.6. Vestavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

c 235/2U04 $h., o dani z přidané hodnot v. ve znění pozdějších předpisu, a musí 
obsahovat minimálně tvtu údaje:

a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich ICO a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 

v éot né s p i sov é z n a é k v,

b) před měl a číslo objed ná vk v,

c) číslo faktury, den vystavení fakturv, datum splatnosti, den uskutečněni plnění 

a )akturovanou Částku,

d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 
Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost fakturv.

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn taktům vrátit 

Dodavateli kopravě Splatnost opravené faktury musí bvt stanovena opět na 
minimálně 21 dnu.

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet 
Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikované v této objednávce. Ke 

splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částkv z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.1. Obj ed n a tel j e po v i ne n i )z n á m i t D< >d a vatě I i přes ně d a t u m za h á jen í p rov áděn í 

předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací") nejpozději do l týdne po uzavření 

této objednávky. Dodavatel je povinen začít S prováděním předmětu plnění do 3 dnu 

po datu zahálení prací
4.2. Předmět plnění podle lěto objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám 

/četno předávacího protokolu na adresu [ungmannova 29, Praha 1, a

to nejpozdéjí dle harmonogramu uvedeného v příloze číslo 1.
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5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení Dodá v o tule s předli nim předmětu plnění dle článku l. této objednávkv 

zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve v vsi 0.5 (vvsi stanovit 
přiměřeně kpovaze předmélu plnění) z maximální ceny předmětu plnění včetně 

DPH stu noveně v článku 2. této objednávky za ka žel v započaty kalendářní den 

prodlení až do řádného splnění této povinnosli.

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájil provádění předmětu plnění podle 
článku 4.1 objednávkv je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši OJ "•«' z maximální cen v předmětu plnění včetně DPI I dle čl. 2. objednávkv, 
nejméně však 1.000.-KČ (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH 7<1 kazdv 
započatý den trvání prodlení.

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnu od 

jejího doručení.

5.4.Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně 7a provedení veřejné zakázkv

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle léto Objednávky není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu újmv v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

6.1.Smluvní strany této objednávky wslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která 

je veřejně přístupná a kteiá obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné 

označení těto objednávkv, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedeně v těto objednávce nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 7ákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní stran v těto objednávkv výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávkv 

v icgistru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti 
noktorvch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz tři‘li osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve zněni pozdějších předpisu, a souhlasí s tím. abv veškeré informace 

obsažené v léto objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.
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6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona c. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrolo), ve znění pozdějších 

předpisu, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu linanční koni rol v prováděné 

v souvislost s úhradou zboží nebo služeb z veřejných vvdniu včel ně prostředku 
poskytnutých z Evropské' unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit iu svých 

p ř í p acl n v ch su b d od a v a to i ů.

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupil jakékoliv své pohledávky z této objednávky na 

třeli osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a lo ani Částečně.

6.7. Pro případné sporv smluvní slranv sjednávají místní příslušnost obecného soudu 

Objednatele.

6.8. Tato objednávka muže být mě'něna nebo zrušena pouze písemně', a to v případě 

změn objednávky číslovanými dodatkv. které musí být podopsánv oběma 

Smluvními stranami.

7. Licenční ujednání
Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění (d i lo) dále rozmnožoval, 

rozšiřoval jeho originál či rozmnoženinv. sděloval ho veřejnosti, lo vše' v neomezeném 
rozsahu a celosvětově. Dodavatel dále souhlasí s tím, abv Objednatel předmět plném i 

upravoval a zpracovával.

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nej později do 2. 

6. 2021 e-mailem na ad i esu

Příloha: Harmonogram plnění

$ pozdravem

Za Objednatele:

Ing. Milan kreh

ředitel ndhni u mMrmatirkvoli aplikací 
MHMP
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Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

i n x Di9'ltálné Ing. r6tr podepsallng
Moravec

M o ra vecDatum: 2021 -o5-2°
11:14:13 +02*00'

.PetrZa Dodavatele:
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Příloha
Harmonogram plnění

Dílčí plnění Termín dodání

Úprava prezentace videozáznamů z 

jednání ZHMP

4. 6. 2021

návrh úprav přehrávače videozáznamů z 

jednání zastupitelstva v souvislosti s 

migrací úložiště záznamů do nového DC

31.5. 2021

úpravy prezentace výsledku hlasování 

v souvislosti s novým jednacím řádem

21.6. 2021

změna adres mapových služeb v aplikaci 

mapa sběrných dvoru

11.6. 2021

úprava databáze pro ukládání a 

prezentaci odpovědi na dotazy občanů 

podle zákona 106/1999

4. 6. 2021

návrh potřebných úprav servisní a 

prezentační části portálu praha.eu podle 
požadavků zákona č. 99/2019 Sb.( o 

přístupnosti internetových stránek a 
mobilních aplikací;

14. 6. 2021
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