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OBJEDNÁVKA č.: 2018/1457/OOR
Objednatel: 			
Městská část Praha 3 
Odbor organizační
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85  Praha 3	
Dodavatel:	
GORDIC spol. s r.o.
IČ:47903783
Erbenova 2108/4
Jihlava
586 01  Jihlava 1
Předmět objednávky: 
Zajištění sběru dat z hlukových senzorů v parku Parukářka a jejich prezentaci v interaktivním dashboardu. 

Poskytovaná služba je založena na využití naměřených dat z hlukových senzorů, které budou reprezentovány v interaktivním dashboardu. Tato data bude možné v rámci dashboardu exportovat do formátu xls, csv. Jelikož se jedná o pilotní projekt, tak budou data uložena na virtuálním datovém úložišti společnosti dodavatele. Po skončení pilotního projektu budou data předána objednateli. 

Součástí plnění je: 
- zpracování cílového konceptu
- zapůjčení hlukových senzorů
- zajištění konektivity pro senzory
- instalace senzorů na sloupy veřejného osvětlení (3 ks)
- poskytnutí služby Integrační platformy pro sběr dat
- poskytnutí služby Interaktivního dasboardu pro prezentaci naměřených dat
- provoz služby po dobu minimálně 3 měsíců
- seznámení pověřené osoby úřadu s dodávaným řešením a proškolení práce se systémem
- závěrečné vyhodnocení pilotního projektu, které bude obsahovat shrnutí průběhu projektu z hlediska přípravy, implementace a provozu a doporučení pro další kroky v návaznosti na pilotní projekt a bude předáno objednateli v listinné podobě.


Čas (termín) plnění: 31. 12. 2018
Cena plnění (bez DPH): 64 285,00 Kč
Cena plnění (s DPH): 77 784,85 Kč
Obecné smluvní podmínky:
1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.


Fakturační údaje: 
na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2018/1457/OOR
Odběratel: 	Městská část Praha 3	
	Havlíčkovo nám. 700/9	
	130 85  Praha 3	
	IČ:00063517, DIČ:CZ00063517
Dodavatel: 	firma/název fyzické osoby, sídlo
	IČ, DIČ
	plátce/neplátce DPH
	úplný údaj o registraci/zápisu
V Praze dne 10.09.2018



razítko, podpis
Vyřizuje: Jonáš Merta, 222116313
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800


