
Technická správa komunikací hlavního města Prahy

akciová společnost

IČ 03447286, DIČ CZ03447286

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

p
TSK TSKRP009FRR5a.s.

YOUR SYSTEM, spol.s r.o.

Turkova 2319/5b

14900 Praha 4

Číslo objednávky/PIDVáš dopis zn. Vyřizuje / linka Datum

TSKRP009FRR5 A/0082/19/5160 Slováčková Darina 9.9.2019

Věc: Objednávka - Rozvoj aplikace Rámcové smlouvy

Objednáváme u Vás:

Rozvoj aplikace Rámcové smlouvy

Předmětem je:

1. Detailní analýza požadavků úprav a jejich dopad na současný stav aplikace

2. Technologický update aplikace *

3. Implementace nové aplikace vycházející se ze současného stavu - vznik nové

aplikace ( současná aplikace bude zachována ), nová aplikace bude provozována na

nové adrese.

- Aplikace umožní nadefinovat novou rámcovou zakázku, která bude obsahovat:

• Název rámcové zakázky

• Stav ( aktivní/neaktivní )

• Platnost rámcové zakázky ( datum )
- V aplikace vznikne vztah mezi:

• Rámcovou zakázkou a dodavatelem ( kdy jeden dodavatel může figurovat ve

vícero rámcových zakázkách )

• Dále bude mít vazbu na rámcovou zakázku nabídka a formát ceníku a

konkrétní ceníky uložené ve formátu xls, potažmo xlsx.
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- Nové obrazovky uživatelského rozhraní:

• Správa rámcových zakázek - možnost editace

o Možnost upravit ( název, datum do, platnost aktivní/neaktivní)
o Možnost definovat přístup k rámcové zakázce pro konkrétní

dodavatele/uživatele

• Tlačítko s možností přidat novu rámcovou zakázku

o Obrazovka se vstupním formulářem (název, datum do, platnost )
• Přidání obrazovky s výběrem rámcové zakázky pro dodavatele v procesu

podávání nabídky

Nové funkcionality:

- Filtrování zakázek pomocí Rámcových zakázek ( rozšíření filtru )

Export zakázek selektivně pro jednotlivé Rámcové zakázky

- Export zakázek - selektivně pro jednotlivé Rámcové zakázky dle data uzavření zakázky

Stránka s detailem dodavatele. obsahující nově přehled dostupných Rámcových
zakázek

Cena celkem bez DPH: 182.400, -Kč

Termín dodávky: 10.11.2019

Maximální celková cena (bez DPH): 182.400, -Kč

Fakturu vystavte na adresu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

akciová společnost

IČ 03447286, DIČ CZ 03447286

Řásnovka 8, 110 00 Praha 1

S pozdravem
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