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Věc: Objednávka č. 10 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu
Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022, č.j. Objednatele ČÚZK

1246612018-24 a č.j. Zhotovitele 3181228, uzavřené dne 30.11.2018 (dále též „Rámcová

dohoda“ nebo „RD“).

Vážený pane,
vsouladu sčlánkem 20.1. Rámcové dohody Vám Zasíláme návrh Smlouvy formou této
Objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

x x x NM 28 dopracování funkčního propojení
- SPIRA-JIRA

x X x celkem 28 x

PracnOst dle této Objednávky je 28 čld. Kalkulovaná a nejvýše přípustná cena plnění podle

této Objednávky činí 266.000,00 Kč bez DPH, to je 321.860,00 Kč s 21% DPH.

Předmětem plnění jsou vícepráce spojené s dopracováním funkčního řešení pro propojení a
Zprovoznění komunikace mezi Systémy pro řízení testů. Konkrétně se jedná o to, že
požadovanou Oboustrannou synchronizaci tiketů S výsledky testování podporuje až nejnovější

verze SPIRA pluginu pro integraci pro verzi SPlRA 6.0+. Verze, která byla vdobé VZ

k dispozici (verze pluginu pro SPIRA 5.4) má požadovanou integraci Omezenou.

Plnění dle této objednávky požadujeme realizovat nejpozději do 07.12.2019. Plnéním se
rozumí nasazení propojení systémů pro podporu testování do rutinního provozu.

Fakturace bude provedena na základě podpisu akceptačního protokolu.
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Při fakturaci dle těto Objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu Za prodlení dle ČI. 19.8. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a
uplatnění).

Ve všech náležitostech se Smluvní vztah při plnění Objednávky řídí ustanoveními RD.

ˇObjednávka podléhá Zveřejnění dle Zákona c. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách

účinnosti 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

Objednávku potvrzujeme:
Dne: 0312/* 2019
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