
HLA VNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNiHO M~STA PRAHY 
Odbor kultury a cestovního ruchu 

OBJEDNÁVKA 1!. cEs l..__o_ BJ_J_K_vc_J6_2I0_2Jo_o_o_s_912_o_t s_ J 
Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č . 1341201 6 Sb., o 7.ndáváni ve~cjných zakázek, v plutném 
znění. V souladu .se zákonem č. 89/20 12 Sb .. občanský zákonlk. ve zněnf pozdějšich předpisO. se akceptaci léto 
objedm1vky zakládá dvoustranný smluvnl vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak v-tniká povinnost 
realizovat predmět plněn i v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu. 

I Datum vystavení: I 17.9.2018 č ís lo VZ (kontrolní s.'·stémol·é): I KS8852434799 

Objednatel: j Hlavní město l,raha 
zastoupené Mgr. F. Ciprem, 

sídlo: 

!CO: 
(kon_t_a-kt_n_í 

osoba: 

I tel. spojen í: 

ředitelem odboru KUC MHMP 
Mariánské nám. l /l 
110 01 Praha J 
00064581 DIC: CZ00064581 
Martina Kluchová 

+410 236 00 2414 

l Dodavatel: 

I 
s ídlo: 

IČO: 

I I Operátor ICT, a .s. 

Dělnická 213/12 
170 00. Praha 7, 

~-~ 
kontaktní 
osoba: 
tel. spojení : 
č. účtu : 

~ ÚČ_h_l : __ I 27-5157998/6000:.,_ __ _j_=-===========-====~ 
Název 7.akázky: Analýza prostředí infonnačních technologií Muzea Hlavního města Prahy .ta rol. 2018 . 

• analýza stávajících aplikací a systému s využitím specializovaných nástrojů L 
Analýza bude zpracována v následujícím rozsahu: 

• revize pořízeného software za dané období 

I • revize pořízeného hardware za dané obdob! 
____ __._Předmět plnění v celém rozsahu prosíme dodat do 15::;.:•...::1:..::0.;.. . .::.20~1:;..;8;;.·---------.J 

f pfedn;ět plněni: l Technická analý7.a IT prostředí Muzea hlavního města Prahy 

Cena za předmět plněni bez DPH: 
k t!lla Jt! mu,mnální a m:přl!kraéllelnd n :ahrml}e veikeré ndklcuiy 
/Joúa'''lfele l')'tta/o!cm} ,. sou1•i.rlosri .r reali:aci pí'l!dmétu p/ně11iJ 

Cena za předmět plnění celkem s DPH: 
f l) I' fl bucle ů,•toHilla padle pltllll.i r;lt prin·mclr predptsuJ 

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 

Termin plnění: 15.10. 2018 

Místo plnění: Praha 

97 920,- Kč 

1 J8 483,2 K~ 

-~ 

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané ! J 
hodnoty, ve 7nění pozdějších předpisu, vystupuje hl. rn. j ako osoba povinná k dani : 

Souhlas se zprac:ovénlm osobnlch údajů: 
Podpisem této smlouvy uděluje dodavatel souhlas se zpracovAnlm osobnlch ůdajú. a to dle ustanoveni 7.ákona č. 10 I '2000 
Sb .• o ochraně osobnlch údnju, ve zněnl pozdějšlch p~edpisú a dle natizcnl Evropského parlamentu a Rady {EU) 2016 '679 
o ochranč fy7íckých osob v souvislostí se zpracovánlm osobnfch údajů a o voln~m pohybu tčchto ůdajO (jméno, prijmenr. 
ročné čisto, ml sto trvalého bydliStě či dlouhodobého pobytu), a to v rámci ukonú uvedených v této smlouvě. 

Informace ke GDPR k nalezeni zde: htto:liwww.praba.eu/lnWq/o mt!ste!ma&i' tratlgder/ lndu.html 
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HLA VNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNIHO M~STA PRAHY 
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Platebni podmfnky: 
I . Cena za ptedrnčt plněni bude ů~tována Objednateli na zák ladě vystaveného daňového dokladu (laktury) a uhrazena 

bankovním pfevodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktufe). 
2. Vystavený da1)ový doklad (faktura) musl obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235 '2004 Sb., o dani z ptidané 

hodnoty a nále,itosti podle § 435 občanského zákonlku. 
3. Vystavený daMvý doklad (faktura) bude dále obsahovat ptedmět a člslo objednávky. místo a tennin plnění včetně 

rozpisu položek dle ptedmětu plněni (materiál. doprava, práce. pfip v}•kaz odpracovan}•ch hodin jako pfiloha 
faktury apod.). 

4. V prípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn danový 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplněni. V takovém ptlpadě se preruSi plynuli lhílty splatnosti a nová 
lhúta splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladu/faktury objednateli. 

Dal§f podmfnky: 
I. Smluvní strany této objednňvky výslovně souhlasí s tlm, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci 

smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnic ích. 
ptedmětu, číselné označeni této objednávky. datum jejiho podpisu a jej i text. 

2. Smluvnl srrany prohlašuj i. že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákonlku a uděluji svoleni k jejich užiti a zvefejněni be7. stanoveni jak)·chkoliv dalších 
podmlnek. 

3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uverejnění této objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/20 15 Sb .. o i:vláStních podmlnkách úč innost i některých smluv. uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha. 

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech. z nichž dva obdrží Objednatel a j eden Dodavatel. 
5. 'I ato objednávka mtUe být měněna nebo zrušena pouze plsemně. a to v ptipadě změn objednávky Císlovanymi 

dodatky, které musí být podepsány ob!ma smluvními stranami. 
6. Dodavatel je povinen doru~it akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozděj i do S kalendal'nich 

dnll ode dne vystaveni objedm\vky,jinak tato nabldka na uzavtení objednávky zaniká. 

Smluvni sankce: 
I. Pfi prodlení Dodavatele s ptedánim predmětu plněni dle této objednávky zaplatl Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve vý~i 0,05 % z maximálnl ceny pfedmětu plněni včetně DPH stanovené v této objednávce. a to za každý 
započatý kalendái'nl den prodlenl až do fádného splněni této povinnosti. 

2. Dodavatel je povinen smluvnl pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnO od jej lho dontčcní. 

V Praze dne: 17.9. 2018 

Za Objednatele: 

Dodavatel akceptuje tuto objednávl..u v plném rozsahu a 

V Praze dne: 

Za Dodavatele: 
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Mgr. František Cip.ro _ 
ředitel odboru H lavní mesto Praha 

n~ Prahy 
r JCI1 


