
Elyj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR INFORMATIKY

PRA
PRA MHMPP0544V36
PRA
PRA

Corpus Solutions a.s.

Na Vítězné pláni 1719/4 
14000 Praha
IČ: 25764616 ID DS:2xhpac2

Číslo
INF/l 740200247/

Váš dopis zn. Vyřizuje / linka Datum
31. 5. 2017

Věc: Objednávka - Migrace firewallu ISKŘ na centrální FW systém HMP

Vážený/á pane/paní,

zadavatel - obec hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01, 
zastoupený Ing. Robertem Fialkou, MBA, ředitelem odboru informatiky Magistrátu 
hl. m. Prahy, u Vás objednává:

provedení migračních prací firewallu ISKŘ na současný firewall MHMP.

Řešení předpokládá jednoho aktuálního portu z firewallu MHMP (což je na 
omezené období možné bez dopadů na kvalitu propustnosti pro uživatele).
Toto řešení je pouze dočasné (pro co nejrychlejší vyřešení nevyhovujícího stavu 
firewallu ISKŘ).
Finální řešení bude realizováno na základě dalšího rozhodnutí.

Migrace bude provedena do 1 kalendářního týdne od přijetí závazné objednávky.

Zakázku požadujeme realizovat v termínu do: 30. 6. 2017

Maximální celková cena je do částky: 89000,-Kč (bez DPH)

Jedná se o zakázku podle ustanovení § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nutné provozní potřeby.
Způsob fakturace: Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Musí být doložena 
výkazem prací nebo předávacím protokolem (schvaluje - podepisuje kontaktní 
osoba zadavatele uvedená v této objednávce) a podensanym potvrzením 
objednávky. Faktura bude zadavateli předána ve 2 vyhotoveních. Splatnost faktury 
je 30 dnů po jejím doručení zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit dodavateli do data její splatnosti fakturu, která 
nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR, ve 
které budou uvedeny nesprávné údaje, nebo která nebude doložena odsouhlaseným
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výkazem práce všech částí plnění objednávky. V takovém případě začne běžet doba 
splatnosti faktury 
uhrazena na účet:

dně opravené faktury zadavateli. Faktura bude

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných či interních 
informacích Zadavatele, tj. o všech údajích důvěrného charakteru týkajících se 
Zadavatele, které Poskytovatel obdržel od Zadavatele, či jinak získal při jednáních o 
vzájemné spolupráci či v rámci plnění předmětu objednávky. Za neveřejné a/nebo 
interní informace Zadavatele jsou považovány veškeré informace předané 
Zadavatelem Poskytovateli či získané Poskytovatelem v souvislosti se vzájemnou 
spoluprací (bez ohledu na formu, v jaké byly Poskytovateli předány), vyjma 
informací, které budou Zadavatelem při předání Poskytovateli písemně označeny 
jako „veřejné14.

Poskytovatel je povinen neveřejné a interní informace Zadavatele využívat výhradně 
v souvislosti s plněním svých povinností vůči Zadavateli dle této objednávky a 
nikoli pro jiné účely a nikoliv způsobem poškozujícím či způsobilým poškodit 
Zadavatele či jeho zájmy.

Fakturační adresa zadavatele je: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
110 01 Praha 1, (nezapomeňte uvést IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581).

Kontaktní osobou za zadavatele je: Petr Kratochvíl,

S pozdravem
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