
TATO SMLOUVA 0 SPOLUPRÁCI (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu

s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů,

uzavřená mezi smluvními stranami:

Název: Operátor ICT, a.s.

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. B 19676

Sídlo: Dělnická 213/12, 170 O0 Praha 7

Zastoupená: Michal Fišer, MBA, předseda představenstva

_

Bc. Petra Burdová, místopředseda představenstva

ICQ: 02795281

DIC: gZ02795281
Bankovní spojení:

DÁLE JEN „pbjedpatery
NA STRANE JEDNE,

a

Název: B.I.D. services s.r.o.

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. C 93763
Sídlo: Milíčova 406/20, Praha 3

zastoupená: RNDr. Michal Pop, jednatel společnosti

ICQ: 27066096

DIC: (2227066096
Bankovní spojení:

DÁLE JEN „_Poskytpvatel",
NA STRANE DRUHE

OBJEDNATEL A POSKYTOVATEL SPOLEČNĚ DÁLE JEN „Smluvní strany".

Objednatel jako veřejný zadavatel provedl poptávku na veřejnou zakázku, zadávanou

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Poskytovatel podal závaznou nabídku na předmětnou poptávku a tato byla objednatelem
vybrána na základě stanoveného hodnotícího kritéria jako nabídka nejvýhodnější.
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3. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Odměna Poskytovatele za organizační uspořádání Konference činí 1.243.000,- Kč

(slovy jeden mlllon dvě stě čtyřicet třl tisíc korun českých) bez DPH.

3.2 Odměna Poskytovatele za organizační uspořádání jedné Mlnl konference činí

93.500; Kč (slovy devadesát tři tisíc pět set korun českých) bez DPH.

3.3 Poskytovatel se zavazuje při přípravě Konference a Mini konference nepřekročit
stanovenou odměnu. Navýšení odměny je možné pouze se souhlasem objednatele.

3.4 Celková částka za všechna plnění vyplývající z této smlouvy nepřesáhne částku

2.000.000,- Kč bez DPH.

3.5 Odměna Poskytovatele dle článku 3.1 této Smlouvy je splatná po částech, a to na

základě vystavených zálohových faktur následovně:

a) do 14-ti dní od nabytí účinnosti smlouvy vystaví Poskytovatel zálohovou fakturu

ve výši 20 % Odměny;

b) do 31. 5. 2018 vystaví Poskytovatel zálohovou fakturu ve výši 40 % Odměny;

c) do 7-ml dní ode dne konání Konference vystaví Poskytovatel realizační fakturu

na zbylou část ve výšl 40 % Odměny.

3.6 Odměna Poskytovatele dle článku 3.2 této Smlouvy je splatná na základě vystavené
realizační faktury, kterou Poskytovatel vystaví nejpozději do 7-mi dní ode dne konání

Mini konference.

3.7 Odměna Poskytovatele dle článku 3.1 a 3.2 této Smlouvy je splatná do 30-ti dní od

vystavení zálohové/realizační faktury.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je spolupráce Smluvních stran při přípravě, organizaci a

realizaci mezinárodní konference "PRAGUE DATA CITIES CONGRES 2018" (dále

jen "Konference"), která se bude konat ve dnech 21.- 22. 6. 2018 v Praze, a

stanovení práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s touto spoluprací.

Předmětem Smlouvy je dále spolupráce Smluvních stran při přípravě, organizaci a

realizaci minl konferencí (dále jen "Mini konference"), které se budou konat

v termínu nejdříve od 1. 5. 2018 a nejpozději do 31. 12. 2019, a stanovení práv a

povinností Smluvních stran v souvislosti s touto spoluprací.

Poskytovatel se zavazuje organizačně uspořádat Konferenci a Minl konference podle
podmínek obsažených v této Smlouvě.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE A MINI KONFERENCÍ

Termín konání Konference je stanoven na 21.- 22. 6. 2018 s místem konání v

Praze.

Termíny konání Minl konferencí budou upřesněny ze strany Objednatele v období od

1. 5. 2018 do 31. 12. 2019 s místem konání v Praze.



4.

4.2

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

i)

k)

l)

přípravu a vedení oficiální internetové stránky Konference, adresa:

,
kterou po její vizuální iobsahové stránce

odsouhlasí objednatel;

informování vybraných potenciálních účastníků o konání Konference a Mini

konferencí, včetně rozeslání e-mailové pozvánky na Konferenci - v součinnosti

s objednatelem;

administraci přihlášek účastníků;

komunikaci s přihlášenými účastníky Konference a Mini konferencí a jejich
podporu;

tisk konferenčních materiálů (sborník abstrakt);

realizační a produkční tým na místě, po celou dobu konání Konference a Mini

konferencí;

kompletní scénář a realizaci Konference a Minl konferencí na místě;

catering (welcome coffee, oběd, přestávka na kávu s občerstvením, banket) pro

účastníky Konference, a to po celou dobu konání Konference;

zajištění komunikace mezi společností Operátor ICI“ a všemi subjekty
zapojených do příprav, realizace a samotného provozu akce;

úpravu a ozveřejnění prezentací z Konference, případně dalších materiálů a

dokumentu na webu Konference - do týdne po skončení Konference;

Poskytovatel bude rovněž uzavírat partnerské smlouvy s Partnery Konference a

Partnery Mini konferencí. O výšl partnerských příspěvků a o tom, kdo se stane

Partnerem (Sponzorem) Konference a Mini konferencí, rozhoduje Objednatel;

další servis a požadavky na Konferenci a Mini konference budou případně

dohodnuty s objednatelem ústně.

Povinnosti objednatele:

a)

b)

objednatel výlučně rozhoduje o programu Konference, sponzorech,
doprovodném programu, přičemž změna těchto skutečností je vyhrazena
objednateli.

Účast pozvaných přednášejících, jakož i hostů objednatele nebude zpoplatněna.

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

Kzajištění součinnosti objednatele a Poskytovatele ustanovují Smluvní strany
kontaktní osoby, které se budou účastnit jednání a dalších pracovních schůzek,

porad Smluvních stran, jakož i dalších a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečnění

Konference jménem Smluvních stran:

a) za objednatele:

b) za Poskytovatele

Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně informovat o skutečnostech, které

by mohly podstatně ovlivnit plnění dle této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen při plnění povinností vyplývající z této Smlouvy postupovat
s náležitou odbornou péči, a to podle svých nejlepších znalostí a schopností. Tato

povinnost se vztahuje i na údaje týkající se předmětu Smlouvy, o nichž je

www. ra uedatacon ress.com



Poskytovatel povinen zachovávat mlčenlivost, ledaže by byl této povinností výslovně

zproštěn objednatelem.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání
finančního rámce 2 mil. Kč bez DPH.

6.2 Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí objednatele, nebo dohodou uzavřenou

všemi účastníky této Smlouvy. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc, a to od

prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi

Poskytovateli. V případě ukončení Smlouvy výpovědí ze strany objednatele, je

objednatel povinen uhradit Poskytovateii již vynaložené účelné náklady na pořádání

Konference. Toto neplatí vpřípadě, kdy je Smlouva ukončena zdůvodu, kdy
Poskytovatel porušuje tuto Smlouvu tak, že je ohroženo konání Konference

v rozsahu a termínu stanoveném touto Smlouvou.

6.3 Jakékoli změny nebo doplnění této Smlouvy lze činit pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma účastníky této Smlouvy.

6.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž

každý z účastníků obdrží jedno (1) vyhotovení.

6.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky.

6.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
sm|uv.Přílohy: Nabídka Poskytovatelé z poptávkového řízení.

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potv

povinnosti v ní stanovené odpovídají jejich pra
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projedná

podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzet

této Smlouvy.
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Zadavatel

V Praze dne 27. 31018

Operátor ICT, a s.

Dělnická 213/12, vsč nooo

Praha 7

02795281

CZ02795281

Předmět výběrového řizenl Agentura produkčně znllšťulícípořádání akcí a rnlnlkonferonzí

B I D Services za 15 let své existence uspořádala více ne! 500 konferenci včetně konferencí

s mezinárodní účastí. Jako příklad přikládáme v příloze č 1 reference vybraných organizací

mezinárodních konferenci včetně kontaktů.

B l D Services bude poskytovat následující služby k zajištění produkce City data congress a

minikonference“

———"

?F"'!'

FPP“
Spolupráce na návrh kreativního řešení včetně místa organizace

Technická řešení

Příprava a koordinace programu

Návrh, kontrola a dodržování časových harmonograrnů příprav na realizaci projektu,

jejich kontrola a dodržování

Zajištění plně realizace akce po dobu jejího konání

Kontrola a koordinace činností ostatních subiektu

Zajištění a řízení procesu instalace a deinstalace veškerého vybaveni a zařizení akce

Zajištění komunikace mezi společnosti Operátor lCr a všemi subjekty zapojených do

příprav, realizace a samotného provozu akce

Spolupráce na komunikaci a koordinaci partnerů

Spolupráce se stanovenými kontaktními osobami ze společnosti operátor lCl'

ukončení produkce a uvedení jednotlivých míst, kde byla akce realizována do

původníh stavu srovnatelného se stavem běžného opotřebení

Návrh a realizace orientačního (navigačního) systém označeni mist

Rozpočet pro City data congress obsahuje mimo j né i tyto položky

zajištění reprezentativního místa konán akce

zajištění ubytováni a letenek pro speakery a 5 VIP hostu

služby proiesioná ního moderátora

sbornlkv pro učastnntv v papírově i elektronicke“ podobě

gala večer před akcí (čt)

catering v průběhu celé akce

Předběžný cenovy rozpočet za přípravu akcí plánovaných v roce 2018

1x City dotu congress.

Částka bez own .„ 1.243.000,-

Částka DPH
\ b b 8$ @ \ b b 8"261.030,-

Částka s DPH
\ b b 8

1.504 oso,

B l D services s.r o

Milíčova 406120, 130 oo Praha 3

IČO zm se osa

Příloha č. 1 - Nabídka Poskytovatelé z poptávkového řízení.

SERVICES



1x min/konference.
Částka bez DPH

.. 93.500,-

Částka DPH .
19 635

Čá tka DPH 113 13s,

Celková cena za 1x City data congress a 1x mlnlkonference v Kč bez DPH číní1.336.500,-.

B.I.D. services s.r.o.

Milíčova 4oa/zo, 130 co Praha 3

ičo 270 ss 09s

SERVICES
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Příloha č. 1 Reference vybraných organizaci mezinárodních konferencí včetně kontaktů

Název akce čas a místo Zadavatel kontakt

konání

CEESEN 11/2017, konsorcium

Praha NGOs z CEE

MiP 2017/MitoEAGLE Conference 11/2017, LF UK v HK

Hradec

Králové

Financial instruments for energy 10/2017, Climate

saving programmes ll Praha Alliance

Brussels

Financial instruments for energy 5/2017 Praha Climate

saving programmes Alliance

Brussels

Festival eská Inovace 2016 5/2016, Praha IN

Energetické služby se zaručeným 11/2015, APE5

výsledkem: příležitost pro Praha

modernizaci energetické

infrastruktury státní správy

11th MiP conference on 9/2015, FGÚ AVČR

Mitochondrial Physiology Labská bouda,
Krkonoše

Národní konference o české 12/2014, ARI

infrastruktuře 2014 ll Praha

Green Buíldin s 2014 9/2014, Praha CZGBC

Cladocera 2014 9/2014, PřF UK

lednice

Národní konference o české 4/2014, Praha ARI

infrastruktuře 2014

Green Buildings 2012 5/2012, Praha CZGBC

Green Buildings 2011 5/2011, Praha CZGBC

E.I.D services s r o.

Mil čova 406/20, 130 00 Praha 3

IČO 270 66 096

počet

účastníků

150

120

95

300

160

120

450

300

SERVICES

200

110


