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Objednatel: Česká republika - Ústřední 
kontrolní a Zkušební ústav 
Zemědělský 

Sídlemz Hroznová 63/2, 
656 O6 Brno 

Zastoupenýz lng. Janem Dohnalem 
ředitelem Odboru informatiky 

ıčoz 00020338 

VÝZVA č. 3 K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ 
DLE RÁMcovÉ SMLOUVY č. 
285/2018 ze dne 27. 06. 2018 

PRovÁDĚcí SM LouvA 

„Služby spočívají ve výkonu role hlavního architekta a související činnosti" 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav zemědělský, IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338, 
se sídlem Brno, Hroznová 63/2, PSČ 656 O6, jako objednatel dle Rámcové smlouvy ze dne 27.06.2018, 
č. smlouvy 285/2018 (dále jen „Rámcová smIouva"), 

tímto vyzývá poskytovatele, 

Ing. Petr Kramosil, IČ: 69826226, se sídlem Svitákova 2730/14, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 155 00, 

k poskytnutí plnění a k písemnému potvrzení této výzvy. 

Prováděcí smlouva na konkrétní plnění se uzavírá na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež 
je návrhem na uzavření prováděcí smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy poskytovatelem, jež 
je přijetím návrhu prováděcí smlouvy. Tato výzva představuje po podpisu oběma stranami prováděcí 
Smlouvu. 

Práva a povinnosti stran se řídí Rámcovou smlouvou a touto prováděcí smlouvou.
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§pecifikace předmětu požadovaného plnění 

Předmětem požadovaného plněníje: 

- technická a metodická Supervize a podpora V rámci realizace IT projektů ÚKZÚZ, 
a. nový formulářový server ÚKZÚZ 
b. aplikace PPP 
c. registr přípravků na ochranu rostlin 
d. úprava IS NOU pro potřeby ÚEP 
e. ESB sběrnice pro integraci systémů 

- návrh Enterprise architektury a redokumentace architektury existujících agend, informačních 
systémů a infrastruktury, 

- návrh a rozvoj architektonických metodik-školení IT útvaru na Enterprise architekturu, TOGAF 
a ArchiMate, 

- součinnost při přípravě a vyhodnocování veřejných zakázek. 

Objednatel poptává služby hlavního architekta dle Rámcové smlouvy. 

Předmětem plněníjei konzultace se zadavatelem. 

Předpokládaný_počet hodin 

Předpokládaný počet hodin potřebných na straně poskytovatele k poskytnutí poptávaných služeb 
činí v květnu 2019 až srpnu 2019: 480 hodin. 

Termín a místo plnění 

Služby V rozsahu dle této výzvy budou poskytovány v průběhu května 2019 až srpnu 2019. 

Místem plněníje místo plnění dle čl. 3 Rámcové smlouvy. 

Další požadavky objednatele na předmět plnění 

Na konci každého kalendářního měsíce předloží dodavatel Akceptační protokol O provedených 
pracích objednateli. Odsouhlasení akceptačního protokolu oběma stranami je podkladem pro 
fakturaci. 

Termín pro potvrzení výzvy 

Do 3 pracovních dnů od vyhotovení této výzvy.
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Vyhotoveno ve dvou Stejnopisech. Každá Ze stran obdrží po jednom Stejnopisu. 

V Praze dne 20.5.2019 V Praze dne 20.5.2019 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Ing. Petr Kramosil 
Zkušební ústav zemědělský 

Ing. Jan Dohnal 
ředitel Odboru informatiky
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