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DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

Věc:

Objednávka

Informačního
13002/2015-24,

Č.

systému

Praha 4

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

Č.). ČÚZK 1007812016·24

Vaněček / 1208

21 na poskytnutí
katastru

Praha

plnění dle Rámcové

nemovitostí

J
M!STO ODESLÁN!

1 LINKA

v letech 2015 -

l

smlouvy

/ DATUM

/ 5.8.2016

na Rozvoj a údržbu

2019, č.j. objednatele

ČÚZK

uzavřené dne 27 .08.2015 (dále jen "RS").

Vážený pane,
v souladu s článkem 20.1. RS a s odkazem na čl. 2.5.3 RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této
objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

Důvodem této objednávky je vyřešení problémů SW třetí strany (SpiraTest), které brání dokončení
požadovaného funkčního automatizovaného

propojení testovacích prostředků na straně Objednatele

(SpiraTest) a Zhotovitele (TFS) dle čl. 11.14. RS.
Předmět plnění spočívá v zajištění konzultací pro nástroje společnosti Inflectra pro vyřešení těchto
problémů:
1) Přílohy jsou přeneseny pouze při založení tiketu v TFS, pak už žádný přenos nefunguje.
2) Při synchronizaci Spira->TFS dochází vždy k porušení formátování přenášených textů; pro opačný
směr TFS->Spira někdy porušení textu nastane a v některých případech ne.

Předmět plnění
Zajištění vyřešení
Problémů 1 a 2

Pracnost
(čld)
13,5

Sazba dle položky
6 čl. 15.2 RS
3838

Cena plnění bez
DPH
51 813,00

Cena plnění
včetně DPH
62693,73

Celkový součet pracností dle této objednávky je 13,5 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této
objednávky činí 51 813,00 Kč bez DPH, to je 62 693,73 Kč s 21% DPH.
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Plnění dle této objednávky požadujeme v termínu do 12.08.2016. Plněním se rozumí:
•

zajištění provedení úpravy přenosu příloh ve směru TFS -> Spira;

8

zajištění přenosu neporušeného

formátování

přenášených

textů,

a to v obou

směrech

(TFS <-> Spira).

Fakturace bude provedena po podpisu akceptačního protokolu.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka

podléhá zveřejnění dle zákona

Č.

340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme

vrátit.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN
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jednatel 02

Ing. Václav Provazní
jednatel 02 IT Services s.r.o.
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