
MHMPP0544XRG 

OBJEDNÁVKA SLUŽEB č. INF/1740200374- DÍLČÍ PŘÍKAZ 
dle příkazní smlouvy č. PRK/40/01/003333/2016 o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities ze dne 

31.10.2016 

(1) Hlavni město Praha 
1~00064581 
DIČ CZ00064581 
se sfdlem Mariánské náměstí č. 2, 110 00 Praha 1 
zastoupené Ing. Robertem Fialkou, MBA, ředitelem odboru Informatiky MHMP 

(dále jen jako 11příkazce"} 

a 

(2) Operátor ICT, a.s. 
IČ027 95181 
Dll: CZ01795281 
se sídlem Dělnická 213/12 PSČ 170 00 Praha 7 
zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem 

Zadinou, členem představenstva 
bankovnr spojení č.ú. 

(dále jen jako uPň1caznfk''} 

I. 

Př(kazce a přfkazník uzavřeli dne 31. 10. 2016 příkazní smlouvu o poskytování a zajišťováni 

služeb v rámcí naplňování konceptu Smart Cities (dále jen 11Příkaznf smlouva"), na jejfmž 

základě se přfkaznfk zavázal poskytovat a zajišťovat pro příkazce služby v oblasti ICT za účelem 

naplňování konceptu Smart Clties za podmínek dále stanovených smlouvou, a to vždy na 
základě konkrétního písemného požadavku přikazce (ustanovení čl. 111. odst. 3.1.). 

Přfkazce tfmto, v souladu se smlouvou dává přikaznfku následuj[d pokyn k poskvtnutf 

a/nebo za!lštěnf konkrétnf služby v rámci naplňován( účelu smlouw: 

Popis poladovaných služeb: 

Realizace části projektového záměru s názvem "Chytrá světfa PLUS", jak je popsán v příloze 

č. 1 této objednávky služeb, která tvoří její nedflnou součást. 



V souvislosti s realizací projektu je přfkazník zmocněn k administraci výběrového řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Chytrá světla PLUS - Dodávka a montáž Sks 

chytrých lamp" jménem přfkazce, zejména: 
k podpisu výzvy k podáni nabidek/ZD v zastoupení příkazce a k podpisu veškeré 

související dokumentace l dodatečných informací, 
ke jmenování členů hodnotící komise dle svého uváženi, 
k vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku. 

Dle příkazní smlouvy není příkaznfk výslovně zavázán postupovat při tvorbě zadávacích 

podmlnek dle interních předpisů příkazce - Soustavou zadávadch postupů pro zadávání 
veřejných zakázek. Jediné relevantní formální postupy, které se na tento proces uplatni, tak 

vychází z interních předpisů společnosti Operátor ICT, a.s. a ze zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadáváni veřejných zakázek, v platném zněnf. 

V souvislosti s realizací projektu "Chytrá světla PLUS" je příkazník zmocněn k podpisu 
smlouvy s vybraným dodavatelem v zastoupení příkazce a dalšímu souvisejícímu jednáni 

v pozici příkazce v rámci tohoto projektu a v souladu s Přfkaznf smlouvou. V souladu s 
Přfkaznr smlouvou bude vybraný dodavatel předmětu plněn( veřejné zakázky vystavovat 
faktury za plnění veřejné zakázky přfkazníku. Příkazník následně vystaví fakturu přikazcl, a 

to ve výši odpovídajfcf faktuře od dodavatele zvýšené o odměnu příkaznfka dle bodu 6.1. 

Příkaznf smlouvy. 

Tento přfkaz dává přfkazc:e příkaznfku v souladu s usnesením Rady přikazce č. 2020 ze dne 29. 

8. 2017, jehož znění je nedílnou přflohou tohoto dílčího přlkazu. 

-7 -09- 2017 V Praze dne_. _. __ 

Ing. Robert Fialka, MBA 

Hlavni město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 /431 

ředitel odboru informatiky M HMP 

Operátor 
Michal Fišer, MBA 


