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OBJEDNÁVKA L OBJ/OKM/63/03/00322/2017Č.CLS

Objednávka je uzavíráni ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znéni. V souladu se zákonem č. 89'2012 Sb.. občanský zákoník, ve zréní pozdějších předpisu, sc akceptací této 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizoval přerímet plnfini v požadovaném rozsahu u Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou

I Darům vystaveni: I 11. 10. 2017____

Dodavatel: i Addiction sj-.o.
zastoupená Ondřejem Hozou, 
jednatelem společnosti

Objednatel: Hlavni město Praha
zastoupené Ing. et lng. Janou 
Berkovou.
ředitelkou odboru komunikace a 
marketingu MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

sídlo: sídlo: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 • 
Vinohrady

00064581_____DI& CZ00064581

kontaktní Miloslava Pražanovi 
osoba:
tel. spojeni: 420 236 002 2697

ICO: IČO: 04954297 DIČ: C2 04954297
kontaktní 
osoba:
tel. spojeni: I+420

Ondřej Hoza

fax:fax:
c-mail: e-mail

Název zakázky: Objednávka technického zabezpečeni audiovizuálního záznamu 
z konference Principy územního plánování voL III. - Krajiny

Van
\č.

e

Sídlo: Mariánské nám. 2/2,110 01 Praha I 
Pracovitě Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Kontakini centrum: 12 444. fax: 236 007 102 
E-mai:: post.ioťpraha.cu. ID DS: 4$ia97h1/3



Předmět plněni: Čas: 8:00 - * 8:00 hod. (natáčeni 9:00 -17:00)

«
• Záznam všech přednášek a panelových diskuzi v délce 1MD (tzn 8 hodin ř 

příprava r úklid)
• Kameraman ví. standardní Full HD kamery
• Záznam zvuku (2 kanálový - Stereo)
• Synchronizace se slidy a publikace onlinc / platforma pro etablaci videa do 

libovolných stránek.
• Originální zvuk záznamu (zvuk zaznamenán v jazyce přednášejiciho)
• Postprodukee do 7 dnů od konce akce

o Zvuková korekce 
o Korekce barev 
c Stabilizace a korekce Sumu 
o Střih
o Export do Full HD výstupu

• Materiál ve formě Full HD pro další použiti

Krátký klip

• Krátký dynamický sestřih z celé akce (2-5 min.)
• Kameraman ví. handy-cam a profesionální Full HD kamery
• Postprodukee do 7 dnů (zvuková korekce, korekce barev, stabilizace a 

korekce šumu, dynamický střih)
• Neautorská hudba pro veřejné použití (standardní licence)
• lixport do Full HD výstupu

• Synchronizace vidci s překladem (CZ i AJ)
• Odhad eelkem 10 videí
• Cena: 1 400 Kí bez DPH / video

g (1 kamera ■+ mikrofon)

L • Odhad - 5 hodin postprodukee (zpracováni až 10 krátkých rozhovoru - do I 
min. i rozhovor)

Cena za předmět plněni be/ DPH:
(cenajt maximální a ncpMrttfitelná a zahrnuje veškeré náklady

Cena za předmět plněni celkem s DPII:
(HPH htuir ťn-Uivňnn nruflp nlmnivh nrAxmlrh nř+rfniaií
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plněni:
Místo plněni:

53 500,- Kě

Kčň4 735,-

21 dnů
20. 10. 2017
Praha - Rezidence primátora hl. m. Prahy, Mariánské nimčsti 98/1, Praha 1

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona ě. 235/2004 Sb., o dani 
s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani:
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Platební podmínky:
1. Cena za předmět p néni bude účtována Objednateli na zák.adč vymluveného daňového dckladu (faktury) a uhrazena 

bankovním převodem ua účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2 Vystavený daňový doklad (faktura) musí obudxova: náležitosti vc smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

iKKinmy a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystaveny daňový doklad (faktura) bude déle obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plnčni včetně

rozpisu položek dle předmětu plněn! (materiál, doprava, práce, pftp. \7ka7 odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.).
4. V případe, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, jc Objednatel oprávněn daňový 

dokiad (fakturu) vrátit Dodavateli k oprav ě/doplnéni. V takovém případě se pferuSi plynutí Ihfity splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.

DaKí podmínky:
1. Smluvní strany této objednávky výslovné souhlasí s tůn, aby tato objednávka bylu uvedena y centrální evidenci smluv (CES) 

vedené hlavním místem Prahou, která je veřejní přístupná a které obsahuje údaje o jejích úl ustnl cích, píedmčni
číselné označen: této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují zu obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku o uděluji svolení k jejich užili a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

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 téchto 
smluv a o registra smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. re. Praha.

4. Tam objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrž! Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Toto objednávka může být měněna nebo zni Setu. pouze písemné, a to v případě zmén objednávky číslovanými dodatky, 

které musí být po nepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem,

avšak nejpozdčj: do 5 kalendářních dnu ode dr.e vystavení objednávky, jinak tátu nabídka na uzavřeni objednávky zaniká
Smluvní sankce:
1- Při prodleni Dodavatele * předámin předmětu plnčni dle této objednávky- zaplatí Dodavatel Objednateli 

smluvní pokutu ve výři 0,05 % z maximální ceny předmětu plněni včetnč DPH stanovené v této objednávce, 
a to za každý započatý kalendářní den prodleni až do řádného splrěri této povinnost.

2. Docavatel je povinen smluvní pokutu uhradil na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručeni.

«

V Praze dne: 1 1 -10- 2017 Hlavni mésto Praná
Magistrát hlavního města Prahy— 
Odbor komunikace a markahngu 
Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1

Za Objednatele: Infr a ii a herko v;
fedixika odhom komun.kace a imukcnngu MHMP

Doriavald ukeeptu-e túro objednávku v plném rozsahu a bez výhrad Addictlon |
Vortavská 71b.'36 U 
^.049 54 297 Id

tí-rrert onrin*j3b'V Praze dne:

Za Dodavatele:
s.r.o.J

/
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