
HLA VNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNIHO M~TA PRAtiY 
Odbor informatiky MHMPP0544ALR 

OBJEDNÁVKA e. cEs l .__ _ o_BJ_ /INF/40/04/00051/2018 

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 7..ákona e. 134/2016 Sb .. o zadáváni verejnych zak~ek, v platm!m 
znění. V souladu se zákonem e. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve m!ní pozd!j§ích pfedpisO, se akceptaci t~to 
objednávky zakládá dvoustranný smluvni vztah mezi Objednatelem n Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká 
povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzníká povinnost zaplatit Dodavateli 
dohodnutou smluvní odměnu. 

sfdlo: 

IČO: 
kontaktní 
osoba: 

tel. spojeni: 
fax: 
e-mail: 

13.2018 číslo VZ (kontro/nVsystémo~-1): I 
Dodavatel: Corpus Solutions a .s. 

! .... 
sfdlo: 

IČO: 
kontaktní 
osoba: 

tel. spojeni: 
fax: 
e-mail: 

stva 

Kompletní správa autentizačních certifikátů pro vzdálený přistup autoškol do 
oddělení zkušebnicb komisafu 

Předmět plnění: Správa autentizačních certifikátů pro vzdálený přístup autoškol do aplikace oddělení 
zkušebních komisařů. Služba zahrnuje činnosti: 
I. Pravidelné vydávání nástupnických SSL certifikátů pro stávající uživatele na denní 
bázi 
2. Zakládání certifikátů pro nové autoškoly 
3. Kontaktování stávajících uživatelů s upozoměnlm na vypršení platnosti certifikátu 
4. Tvorba a ověřování funkčnosti certifikátů 
5. Ověřování kontaktních údajů při tvorbě návazných certifikátů 
6. Předávání certifikačního requestu certifikační autoritě MHMP 
7. Zabezpečení certifikátů heslem a bezpečné předání uživatel um 
8. Asistence uživatelům při importovaní certifikátů na různé platformy, zařízení a 
prohlížeče 
9. Kvartální reporting 
10. Monitoring certifikátů ajejich platnosti 
ll. Správa seznamu autoškol 
12. Telefonická podpora v případě problému při instalaci či problémech s funkčností 
13. Provoz telefonické podpory na čísle +420 241 020 706 v pracovní dny od 8:00 do 
18:00 

Služba bude poskytována po dobu 12 měsíců od 1.3.2018 do 28.2.2019. 
Předpokládaný celkový rozsah poskytnutých služeb je 120 hodin práce jednoho 
člověka. 
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Odbor informatiky 

Cena za předmft plnění bez DPH: 
(cena je maximálnl a nepfelcroťlttlná a ::aJ1rnuje ~'dklrl náklad) 
Dodavatele vynalo!enl v SOIII'Í.flosti s rt'all::aci pftdmhu plnénl) 

Cena za předmit plnini celkem s DPH: 
(DPH bude účtováno podle platfl}\ch právnlcll pi'tdp13ů) 

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 

Termfn plnění: 1.3.2018-28.2.2019 

Místo plněn{: Sídlo dodavatele. 

96000 Kč 

116160 Kč 

30 dní 

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č . 235/2004 Sb., o dani D 
s přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisu, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani: 

Platební podmíuky: 
I. Cena za předmět plněni bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a 

uhrazena bankovnlm pfevodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktute). 
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musf obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákon !ku. 
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat pfedmět a člslo objednávky, místo a termfn plněni 

včetně rozpisu položek dle pfedmětu plněni (materiál, doprava, práce, pffp. výkaz odpracovaných hodin jako 
pffloha faktury apod.). 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplněni. V takovém pflpad! se pferušf plynutí lhtlty splatnosti a 
nová lhllta splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladu/faktury objednateli. 

Dal§f pod mloky: 
1. Smluvni strany této objednávky výslovně souhlasí s tím. aby tato objednávka byla uvedena v cent.rálnf evidenci 

smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích 
účastnicích, předmětu, číselné označeni této objednávky, datum jejlho podpisu a jejf text. 

2. Smluvnl strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a uděluji svolení kjejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvlášttúcb podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňován! těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. 

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdržl Objednatel a jeden Dodavatel. 
5. Tato objednávka mllže být měněna nebo zrušena pouze plsemně, a to v případě zrněn objednávky číslovanými 

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. 
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 

kalendáfnfch dnů ode dne vystavení objednávky,jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká. 
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HLAVNfM~STOPRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNfHO MĚSTA PRAHY 
Odbor uúonnallky 

Smluvní sankce: 
1. Pli prodlenf Dodavatele s pfedánfm předmětu plněni dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli sml u vnl 

pokutu ve výši 0,05 % z maximálnf ceny ptedmětu plněni včetnt DPH stanovené v této objednávce, a 10 a 
každý započatý kalendářní den prodlenf až do l'ádného splněni této povinnosti. 

2. Dodavatel je povinen smluvnf pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů odjejfho doručeni. 

V Praze dne: - 7 -03· 2018 

Za Objednatele: 

Hlavni město Praha 
Magrstrát hl.m. Prahy 
Jungmannov 
111 21 Prrtt•a 1 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

V Praze dne: / : ~ ,/. ,/tJ l(f 

Za Dodavatele: 

jméno 
funkce 

funkce 

~Q~PUS 
VUTIONS 

Corpus Solutt~.ms c...s. 
Štětkova I 638/ I 8 
I 40 00 Praha 4 
IČ: 257~16 DIČ: CZ2576461 ~ 

Potvrzení objednávky nám za§lete zpět na adresu: Jungmannova 35/29. 111 21 Praha 1. datovou 
schránkou nebo na e-mail: infsek@praha.eu. 
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