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Vec; Objednávka QgTyRgDA29/01/00245/2017

OBJEDNATEL:
Hlavni město Praha
se sídlům:

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

pracoviště:

Odbor rozvoje a financování dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1

zastoupené:

lny. Tomáš Kaas, ředitel odboru

ICC:

00064581

DIC:

CZ0U064581

bankovní účet:

27-5157998/6000

kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Mach, jaroslav.mach4Ppraha.eu

DODAVATEL
Bwing Public P.elaticns, s.r.0.
se sídlem:

Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7

IČO:

49712331

DIC:

CZ49712331

bankovní účet:

481843323/0300 u Československé obchodní banky, a.s.

Kontaktní osoba:

Martina Skočdopole, skocdopoleiPewingpr.cz

(dále též „Smluvní strany'1}
Vážení,
ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u
Vás objednáváme administrativní podpora projektu zmente.to, pro potřeby odboru rozvoje a
financování dopravy v rozsahu a za podmínek dále uvedených. V souladu s občanským
zákoníkem se akceptací Léto objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi
Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění
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v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a
Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.
1. Předmět plněni;
Předmětům plnění je administrativní podpora projektu zmonte.to. v následujícím rozsahu:
«

Obsazeni pozice pracovníkem schopným zajistit požadované administrativní
činnosti v rozsahu 8 hodin v pracovních dnech, v době od 8,00 do 16,30 hodin, dle
potřeby a po předchozí dohodě.

2- Cena za předmět plnění:
2.1. jednotková cena Činí 200 KČ bez DPH/ za 1 hodinu. Cena zahrnuje mzdové i vedlejší
náklady. Cena bude fakturována dle skutečného počtu hodin schválených objednatelem.
2.2. Uvedená cena za předmět plněni bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je
stanovena jako smluvní, odměna ve výši 90 000 Kč, Tato cena je cenou maximální
a ncprekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené
v souvislosti s realizací předmětu plněni.
23. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena
včetně DPH po zaokrouhlení činí 108 900 KČ.
3. Platební nodmínky:
3.1. Cena za předmět plněni bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového
dokladu (faktury)průběžné. Součástí faktury musí být rozpis uskutečněného plněni.
3.2. Faktura bude vystavena po uskutečnění plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění
bude posiedni den plněni.
3.3. Jraktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví
objednávky.
3.4. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 3U dnů.
3.5. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitostí daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vc zněni pozdějších předpisů, a musí obsahovat
minimálně tyto údaje:
a)

označení Objednatele a Dodavatele, jejích sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení
a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včelrte
spisové značky,

b)

předmět a číslo objednávky,

c)

číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a
fakturovanou Částku,
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d)

základ dané (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osobv
Dodavatele, stvrzujíc! oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.6. V případě, žk faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními
předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě.
Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.
3.7. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele,
vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce Ke splněni závazku
Objednatele dojde odepsáním Částky z účtu Objednatele.
4. Stánovesw termín a místo plněni
4.1. Plnění bude probíhat na základě zadání a pokynů Mgr. Jaroslava Macha, vedoucího
oddělení rozvoje dopravy, v budově Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1.
b. Další podmínky:
5.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí b tím, aby tato objednávka byla
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je
veřejné přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení
této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
5.2. Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovazují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejněni této objednávky v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí
hl.m. Praha.. '
5.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat
informace v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této
objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o
ně požádají.
5.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků
poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých
případných subdodavatelů.
5.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečné.
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5.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu
Objednatele.
5.8. Tato objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a
jeden Dodavatel.
5.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn
objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními
stranami.

Za Objednatele;
V Praze dne 5. 9.2017

Ing. Tomáš Kaas
ředitel odboru RFC MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Z& Dodavatele;
tenliDvCOVl <503/ft7B

V Praze dne

f. ?. &rfrvm
Bwing Public Relations, s.r.o.
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