
PRAHA 
PBA GU,E 

~ PRA GA 

[ ~~A~ 

MHMPP0544GVS 

Věc: Objedntívkll č. OBJIINF/4/J/01100187/2018 

OBJEDNATEL: 

Hlavní město Praha 

se sídlem: 

pracoviště: 

zastoupené: 

IČO: 

DIČ! 

bankovní účet 

kontaktní oSQba: 

DODAVATEL: 

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatiky 

00064581 

CZ00064581 

ředitelem odboru informatiky 

IMPROMAT-COMPUJ"ER s .r.o. 

se sidlcm: 

".astoupená: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní účet: 

kontaklni osoba. 

třida Tomáše Bati 5267, 760 Ol Zlín 

46992308 

CZ46992308 

obchodní ředitel 

(dále též "Smluvní strany'') 

V •v • azeru, 

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká.7.ck, v platném znění, 

u Vás objednáváme revizi zabezpečení poštovní komu nikace v ro?sahu a za podmínek d ále 

uvedcnýcr. 

V souladu s občanským ?.ákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 

smluvní vztah mezi Objedn atelem a Dodavatelem DodavalPli tak vzniká povinnost 

realizovat oh-dmčt plnění v požadovaném ro7..sahu a jeho výsJedky předat rú7..e u vedenému 

zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 

smluvni odměnu. 
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L Předmět plněni: 

Přcdmčtcm pinl-ní je· revi7.e konf.igur<.~ce řť"šc:m Sy.n.lnt<'C Mcssagin6 Gateway, .wvrh 

optimalizace !\a..c;taveu.tJcho antivirove a &.mtis_~J..u•IOVt: ochrany. Podtx;bn..t spt-ti.fi.katt~ 

dle nabídky. která te -.pUlastí l~to objednavky. 

2. Cena za předmět plnění 

Uvedená cena z .. předmět plncni bez daně z př1dané hoanoty (dále jen .,OPl!'') jt.. 

stanovena jako ~:nluv-ní cd..n..:na v maximáuu vys1 108 000,- ~ c. .l'onečna cena bud< 

stanov(>na v 7.ávislosli na konkrétním uskutcbttn ~ pběm, a to v~nlcdem k pocu• hoC.m 

skutečně vykonané práce doložené výkazem odpracovan}•cll hodin. 

Cen Ll j~ cenou maxunální a nepřekročitclnou. V teto ~ástce JSOU zahrnuty vt. -;k •re 

náldady Dodavutelc vynaložené v sou\ ISlosu s h . .illzau předmětu pln ~-ti, a to ze1mcna 

náklady na administrativní práce, ttd tdcl.otilillllk.ace a p<;šlovru styk v Čt_-sk<' rcrublicP 

a čas strávcn_ý na cestě za účelem konzu.ltat_.1 pií ~racovam pře _ lc u plni:ru na uzlo!mt 

hJavniho mč:sta Prahy. 

Dodavatel je plá c '~DPH DPH budt' udována poule platných pravrudl předpisfl. Cena 

včetně DPH čim 130 6d0,-, .;. 

3. Plateb 1 puLIIÚ.nkv; 

3.1. Cena za před•net plnění bude účtovana Obj00nate1i na základě vy~~vcného 

daňového dokladu traktUJ}' J. hktura musf být vystavt:.na ne)pozdl'il do 15 dnů ode 

dne :.pln~ru přcdmčlu obJ'-oG lávl]'- Součásti fak.t..uy mus, byt podrobny ro •. pis 

konkrétně uskutečněného plněni včetně počtu odprarovanyc1 h<Y ... m. 

3.2.. v"'r"Čná faktura bude vystavena po předání přcdmctl.l phační (viz čl. 4.2.) (na 

hlh.l .luě .,Protokolu o předání a převzetí předmětu plněni"). Dnem uskuh..'Čnění 

..W .... J.t>blého plně.rú bude den přcv7.etí pi\:·drnčtu plnění. 

3.3. Faktura bude "'Y:>lavena na adr<'Su sídla Oojoonat('Je uveaenou v :.t..--lllaví 

objednávky. 

3.4. 1:aktura bude doručena na adresu pracm tšte Obj~alele uvedenou v záhlavi 

obtr•d n.w ky _ 

3.5. Splatnost íaktl. y v ude stuwvcna na mi.růmáJne 30 unů 

3.6. Vystavená faklw:a musí mtt veškeré náležitosti dařtovt.•.llo ~.-okladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb, o dani 1. přid.utc hodnoty, ve _?nét 1 p(u.učjšk.n pru.lpisů, a o1usi 

obsahovat minimálně tyto údaje: 
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a) označe:rú Objednatele a Dodavatele, jejich sídla. jejich IČO a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 

včetně spisové značky, 

b) předmět a číslo objednávky, 

c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plněni 

a fakturovanou částku, 

d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věa:tou správnost faktury. 

3.7. V případě, že faktuta bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 

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

minimálně 30 dnů. 

3.8. Objednatel uhradí cenu 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. Stanovený temún ~místo plnění: 

4.1. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k 

včetně předávacího protokolu na adresu Jungmannova 35/29, 

MHMP 111 21 Praha 1, a to nejpozději do 27. 9. 2018. 

5. Smluvní sankc=e: 

5..1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky 

zaplatí Dodavatel Objednateli smluv:rú pokutu ve výši 0,5 % z maxi:máhú ceny 

předmětu plnění včetně OPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý 

započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti. 

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu p1nění podle 

článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 

ve výši 0,1 %z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, 

nejméně však 1 .000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý 

započatý den tnl'ání prodlení.. 

5.3. Dodavatel je povinen s:mluvni pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnú od 

jejího úorui::e1ú. 

5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 

odměně za provedeni veřejné zakázky. 
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5.5.Zap!ace.ním smluvních pokut dle teto ObJednávky není dotc..eno právo Objt.~natelc 

na náhrac.lu újmy v čásh převyšujtu jtž uhra.:t.<."t.Juu smluvm pokulU. 

6. Další podmink)': 

6. I .Smluvní ~trany této objt-dnávky v} slovl'l<- souhlast s bm, aby tato obJt..'<ina\k,l byla 

uvedena v Ccn~ální evidenci smluv (CtS) ~euenc hlavním m~tcm Pranou, ktcra 

je veřeJně při<>tupná a ktcra obsahuje údaJe o Jejich úábtniů(_h, předmelL, usemé 

označeni této obJcdna" ky, datum jejího podpiSu a )Lii text. 

6.2Smluvní strany prohlasuji. í.e skutečnosti uveden~ v teto oojednávce nepovuuJÍ za 

obchodní tajemství ve timystu § j()4 ubč..:.tnského z.lk.oní.ku a udclUJl svolcn1 x JeJich 

užiL a ?.vc.:řejněru l.>cz st.ano~en1 jak-yc.:nk.oliv dalsích pown.m "'!.. 

6.3.Smluvní strany teto objednávky vyslovně .:ijCdnávají, ze uv~jnční této obJedna 1ky 

v registru smluv dle zákona č. 340[ .... 015 Sb., o zvlaštniw.. podmink.1ch účinn<.'Sti 

ěktta;cn ~mluv, uvdtjňováJ,í tb.:hto smluv a o rehistru ~nnluv (zákon o rt:t,istru 

smluv) zajistí hL m. Praha. 

6.4. Dodavatel bere na vědorru. že Objednatel je povint: na dotaz třetí >:->O!.>y pos ytovat 

anfonna~ v souladu se :r.ákoncm č. W6/l999 So., o , .. )bo<Jn~m pnstupu k 

mformacim, ve znční pozdčišfch pfcdp1sů, a ~(•uhl~l s um, .tby veškeré in.format.e 

obsaž.ené v této obJednávce byly v souladu s c1•ovanym zakonem poskytnuty trd:im 

osobám, pokud o nč po7.adap. 

6.5. Dod-v ~ 1 J~ pod.!t! § 2 písm. e-) zákon.! č. 320/2001 Sb., o mančm kontrolr ve veřejné 

správĚ' a ozn«nt některých zákonů tzakon < •manGa kontrol~J, ve ztKru po .. ejšich 

předpisu, osobou i>'· vinnou !>polupůsobit pn vykonu f·naru:nt kontroly provadčm~ 

v souv:i:·.losn s uhradou :zbo:zi nebo stuzeb z VeTL"Jflych vyac1ju včdné pro:-.-třl.:dku 

poskytnutýc.:n z Evropt;kt unk .. Tow .:.polupůsotxm je povinen Z<lJÍ:.itt í u svych 

případnych sW>doda\atdt.. 

6.6. Dodavatd není oprávněn postoupit jakékoliv sve pohled ... vky z tl. to obJC-dnavky • i3 

třeti ooc.>bu bez pře chozího písemného souhlabu ObJcdt1d -.:le, a to ant L<lStl'ClJe. 

6.1. Pro případne spory smluvní strany SJcdnavaJl "llistní příslušnost obecného soudu 

Ob je-d na tele. 

6.8. Tato objednávka můzl. byt měněna nebo zmšena pouze píscmnt; a to v pttpadč 

změn objL>dnávky Čls!uv.mými ťlodatky, kl~e musí být fXAlt'.p!'>tlny otema 

Smluvními stranami. 
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7. Lhůta k akceP-taci obj_ednávk:y 

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 

10. 6. 2018, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká. 

S pozdravem 

Za Objednatele: 
V Praze dne 

2 o -08- 2019 

Hlavnr město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 /431 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

Ve Zlínč dne ... !':. ... ~.: . 

Za Dodavatele: 

Putvnení objednáv h nám zašlete zpět ua adresu: Jttn1!1118Jl.Dova 35129, lll 21 Praha 1. 

datovou sebránkou oebo na e-mail: infsekta praba.eu. 

Stránka S z S 




