
 

 

OBJEDNÁVKA č.: 2018/1677/OOR 

Objednatel: 

    

Městská část Praha 3  

Odbor organizační 

Havlíčkovo nám. 700/9 

130 85  Praha 3  

Dodavatel:  ML Strategy s.r.o. 

IČ:03978427 

Krátká 17 

345 62  Holýšov 

Předmět objednávky:  

 

Zpracování studie proveditelnosti záměru „Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3“ 

 

Studie bude vycházet výhradně z žádosti MČ o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart 

Cities dle přílohy tohoto dokumentu a bude obsahovat minimálně níže uvedené body: 

 

 Zmapování aktuálního stavu elektronických služeb nabízených městskou částí. 

 Zmapování souvisejících projektů realizovaných nebo plánovaných MČ včetně vazby na 

projektový záměr formulářového rozhraní. 

 Prověření možností realizace projektového záměru. 

 Návrh ucelené koncepce „Inteligentního formulářového rozhraní pro Prahu 3.“ 

 Prověření vazby na portál občana. 

 Vytipování vhodných agend pro implementaci do formulářového rozhraní. 

 Návrh obchodního modelu navrhovaného řešení 

 Provozní a finanční model navrhovaného řešení při respektování principů udržitelnosti 

(ekonomické, společenské, životního prostředí) v minimálním rozsahu na 5 let. 

 Zpracování datového modelu řešení včetně zajištění datových toků na datovou platformu 

Operátora ICT a. s. 

 Identifikace datových sad, které budou generovány 

 Návrh řešení pro dosažení souladu s nároky na ochranu osobních údajů 

 Návrh způsobu sběru, zpracování a ukládání dat včetně návrhů jejich dalšího vyžití pro 

městskou část. 

 Analýza potenciálních rizik při realizaci projektu 

 

Dodavatel je v průběhu zpracování studie proveditelnosti povinen postupovat v součinnosti se 

zadavatelem a je povinen ve studii vypořádat připomínky Operátora ICT. 

Během realizace předmětu plnění objednatel zajistí součinnost dle předložené nabídky dodavatele 

ze dne 7. 10. 2018.  

Míra detailu rozpracování projektového záměru bude v souladu s předloženou nabídkou 
dodavatele ze dne 7. 10. 2018.  
Termín zpracování studie proveditelnosti k připomínkování OICT je do 15. listopadu 2018. 

 

Čas (termín) plnění: 30.11.2018 Cena plnění (bez DPH): 125 000,00 Kč 

Cena plnění (s DPH): 151 250,00 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.:2018/1677/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 09.10.2018 

 

 

 
razítko, podpis 

Vyřizuje: Jonáš Merta, 222116313 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800 

 


