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Věc Objelni11b č. OB I/INF/JD/D1100165/2018na zákbttli srnůnlVtJ č. 

OBJEDNATEL: 

Hb:mí město Praha 

se sídlem: 

pracoviště: 

zastoupené: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní účet 

kanta.1dní osoba: 

DODAVATEl: 

Operátor ICf, a.s. 
se sídlem· 

zastoupená: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní účet 

kontaktní osoba: 

IN0/40/D11003451J..~8 

Mariánské nám. 4 110 00 Praha 1 

Jungmannova 35(1!), 11121 Praha 1, Odbor infonnatiky 

00064581 

CZ00064581 

Ptaha 7, Dělnická 12 

U'Z795281 

CZ02795281 

iedittelem odbom infounatilcy 

(dále též wSmluvní strany} 

Váže,nL 

ve smyslu§ Zl a§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání verejnýdl zakázek, v platném zněrú,. 

u Vás objednáváme na záldadě smlouvy č. IN0/40ftll/003451/l018, v rozsahu a za 

podnúnek dále uvedených. 

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zaJdádá dvoustranný 

smluvní v..t:tah mezi Objednatelem a Dodavarelt!.m. Dodava1eli tak vzniká povinnost 

realizovat předmět plněrú v požadovaném rozsahu a jeho výsledky piedatnížeuvedenému 
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zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 

smluvní odměnu. 

L Předmět plnění· 

je poskytovat poradenství,. vypracovávat stanoviska.. studie, posudky, analýzy a náwhy 
řešení a podklady k materiálúm týkajících se řešení problematiky virtuaJizace koncových 
zařízení v působnosti odboru INF MHMP. 

Uvedená cena za předmět plnění bez dani- zpiidané hodnoty (dále jen ."DPHj je 

stanovena jako smluvní odměna v maximáhú výši 880 000,- .Kč. Konečná cela bude 

stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plněn.L a to vzhledem k počtu hodin 

skutečně vykonané práce doložené výkazem odpracovaných hodin. 

Hodinová sazba d1e nabídky v příloze objednávky, která je součásti 

Cena 1e cenou maxim..~'tní a nepřebočitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré 

náklady Ooda1atele vynaložené v souvislosti s realizaci předmětu plnění, a to zejména 

náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v české republice 

a čas strávený na cestě za účelem konzultaci při zpracování předmětu plnění na území 

hlavního města Prahy. 

Dodavatel je plátcem DPH. DPH bude účtována podle platných prá.vnídt předpisU.. Cena 

včetně DPH činí 1 064 8CXJ,- Kč. 

3. Platební podmínky: 

3.1. Cena za předmět plněrú bude účtována Objednateli na základě vystaveného 

daňového dokladu (faktury). Faktura musí být vystavena nejpm;ději do 15 dnů ode 

dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktwy musí být podrobný rozpis 

konlc:rétně uskutečněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin. 

3.2. Kon2Čná faktura bude vystavena po předání předmětu plněni (viz a 4.2.) (na 

7..áldadě ,..Protokolu o předání a převzetí předmětu plněn:íj. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plněni bude den přev.zetl předmětu plněnt 

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v ~vi 

objednávky. 

3.4. Faktura bude doručena ua adresu pracoviště Objednatele> uvedenou v záhlaví 

objednávky. 
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3.5. Splatnost faktury bude stanovena na m.ínímálně 30 dnů. 

3.6. Vystavená faktura musímftveškeré náležitosti daňového dokladu ve smySlu zákona 

č. 235(1004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších před~ a musí 
obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sí~ jejich 1~0 a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obch~ živnostenském nebo obdobném rejstříku, 

včetn2 spisové :mačky, 

b) předmět a číslo objednávky, 

c) čís1o faktmy, den vystavení fakturyJ datum sp1a1nosti. den uskutečnění plnění 

a fakturovanou částku. 

d) základ daně (DPH), sazbu daně a její ~ .azítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a fonná.lní a věcnou správnost faktury. 

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nd>o nebude obsahovat 

právnúni předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 

Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na 

minimálně 30 dmi.. 

3.8. Objednatel uhradí cem1 za předmět plnění bankovním převodem na účet 

Dodavatele, vedený u banky v české republice, specifikovaný v této objednávce. Ke 

splnění 'závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

4. Sbm9VPDÝ temún a mjslo plnění: 

4.l.Piedmět plnění podle této objednávky je Dodav.ltel povinen předat k 

-četně předávacího protokolu na adresu }tmgmannova 35/29, 

MHMP 11121 P.raba 1, a to nejpozději do 31.. 8. 2019. 

s. Smluvní sankce: 

5.1.Pii prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky 

zapJatí Dodavatel Objednardi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny 
předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2 této objednávky za každý 

započatý kalendářní den prodlerú až do řádného splnění této povirmosti 

5.2 Při porušení povinnosti Dodava1e.l~ zahájit provádění předmětu plnění podle 

článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnční vretně DPH d1e a 2 objednávky, 

nejméně však 1.000,-Kč (př.iměřeně k předmětu plněni) včetně DPH za každý 

započatý den trvání prodlení. 
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5..3.Dodavatcl je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od 

jejího doruč:-ent 

5.4.0bjednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 

odměně za provedení veřejné zakázky. 

5.5. ZapJacen.im smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele 

na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokuto. 

t;. Dalšf podmin'ky: 

6.1.Smluvnf strany této objednávky výslovně SOtlhlasí s~ aby tato objednávka byla 
uvedena v Centrální evidenci smhrv (CFS) vedené hlavním městem Prah~ která 

;e veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících. pžedmětu, číselné 
označení této ob;ednávky, datum jejího podpisu a její text. 

62. Smluvní strany p~ že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 

obchodni tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a ude'1ují svolení k jejiCh 
užití a zveřejnění bez s.tmoverú jakýchkoliv dalších podmínek. 

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveiejnění této objednávky 

v registru smluv dle zákona č.. 340/2015 Sb., o :zvláštních podmínkách účinností 
některých smluv, uveřtjňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) zajistí hl. m. Pr.ůta. 

6.4. 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 

in.formacímr ve měllf pozdějších piedpisů, a souhlasí s ~ aby veškeré informa<:e 

obsažené v této Objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 

osobám. pokud o ně požádají. 

65. Dodavatel je podJe § 2 písm. e) zákona č 32012001 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 

poskytnutýdl z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 

případných subdodavatelů. 

6.6. Dodavarel není oprávněn postoupitjake'koliv své pohledávky z této objednávky na 

tretí ooobu bez pi"edchozího písemného souhlasu Objednatele. a to ani částečně. 

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní p&lušnost obecného soudu 

Objednatele. 
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6.8. Tato objednávka může být měněna nebo :z.tlliena pouze písemně, a to v případě 

změn objednávlgl číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 

Smluvními stranami 

7. Lhůta k akqptaci objednávk.)· 

Dodavatel je povinen doručit akreptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 

3L 7. 2Dl8~ jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká. 

S pozdravem 

Za Objednatele: 

V Praze dne 3 1 -01- 211 

Hlavnf město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 1431 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

D--- dne ~.i . Z<>-11 v .&:"J.<CIZC ···· ····· · · · - -

Za Dodavatele: 

Potn:r.ari objedúvkY nám .zašlete zpět .ua adresa: Jongma.DIIOU 35129, tll 21 Pnba. l . 

datov011 sdrránkon nebo u e-mail: ia&eklíVJ?]:'!I!!.ftJ. 
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[!]00PERÁTOR 
[!liJ ICT 

NA ZÁKLAD~ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÉ ČCNNOSTI Č. IN0/40/01/003451/2018 

NABÍZÍME POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PROJEKTOVÉHO Ř ÍZENf 
INFORMAČNfCH TECHNOLOGJÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ICT 

Knllcám: 

!!!!!!!!!I 
Magistrát hl. m. Prahy 

NABÍZEJÍCÍ: OPERÁTOR ICT, A.S. 

Opa:itut ICT, a.s.je městsLoou ~ ltbri pro Hlavni městD Prahu JWiiDíimě zajišťuje aaendu a lízeni 

pmjekbi Smart City, výwj a pnNVZ brty LílačJra" o6omé poradaaslví v oblasti ICT a rmlizad ICT pvjelclů pro 

městsW ~. claBí městské spoaea.osai 

ZÁM~R 

Ciem je poskytovat poradenství, vypraaMivat stanoviska, stucie, posudky, analýzy a návrhy řešení a podklady 

k materiálům týtajíách se řešení problematilty virtualizace koncovýdl zařízení v působnosti odboru INF MHMP. 

OOOVÝ ODHAD A CENOVÁ KALkUlACE 

Celrent: 250 MO 

~ni se předpokládá od L 8. 2018 do 3L 8. 2019 

*MO= man-day, &Jvěko-den, práce pro jednoho člověka na jeden pracovnl den (8 h) 

KONTAKT 

Operátor ICT, ;;a.s. 
www.operatorict.cz 
IČO: 02795281. DIČ: (202795281, 
Dělnická 12. Praha 7, 170 00 


