
Dodavatel:
vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚLaPVO

Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9

K rukám:
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Předmětem objednávky jsou dva znalecké posudky:

1. Vypracováni znaleckého posudku na výstupy Předimplementační analýzy a kvalitu.i
připravenosti ke dodávce a implementaci systému Ústředního registru pro správw

utajovaných dokumentů NATO, EU a cizí moci.

Očekávaný obsah posudku:
Vyhodnoceni použitelnosti předimplementační analýzy pro kroky, které jsou nezbytné pro
zabezpečení a realizaci technické připravenosti pro provoz systému v režimu práce s utajovanými
informacemi Tajné/Důvěrné, přípravu certifikační dokumentace a zabezpečeni certifikace
systému u NÚKIB pro práci s utajovanými informacemi, provedení implementace systému a

uvedeni do provozu.

OČekávaná struktura vyhodnocení'

" zhodnoceni kvality zpracované analýzy ve vazbě na stávajIcIvědecké poznatky v oblasti
rozvoje malých informačních systémů,

· identifikace slabých, potenciálně problémových nebo zcela chybějících (avšak potřebných)
opatřeni ve vztahu k provozu malého informačního systému nak|ádajÍcÍho s utajovanými
informacemi do stupně utajení Tajné/Důvěrné,

· návrh na případné doplněni analýzy,
" doporučeni pro zadavatele (NBÚ) k realizaci opatřeni k zajištěni bezpečnosti,
· definice hlavních rizik, která by mohla nastat, pokud by zadavatel (NBÚ) navržená opatřeni

k zajištěni bezpečnosti nerealizoval.

je požadováno vypracování analýzy v rozsahu 10-15 stran s uvedením hlavních rizik pro
zadavatele. Pro navrhovaná opatření je vyžadována rámcová kalkulace finanční náročnosti, která
bude vypracována pro kalkulační hodinovou sazbu zhotovitele tak, že bude zřejmá nejen
výsledná cena, ale také odhadovaná hodinová náročnost.

Poskytnuté podklady:

" Zadávací dokumentace projektu
" Smlouva
· Předimplementační analýza

2. Vypracování znaleckého posudku na Smlouvu o dílo na pozáruční servisní údržbu
software včetně Dodatků

Očekávaný obsah posudku:
Posouzeni celkové kvality a integrity uzavřené smlouvy a dodatků, posouzení nároku zhotovitele
na finanční plněni bez poskytnutí věcného plněni.



OČekávaná struktura posudku:
Vyhodnoceni výše uvedené smlouvy po strá'nce'techn'icÚ' šPřáiiň'osti a právních náležitosti .

je požadováno vypracování zprávy o rozsahu 10-15 stran a uvedení hlavních rizik, nejasnowtí,
sporných a jinak problémových oblastí, které vyplývají z analýzy zjištěni.

Poskytnuté podklady:

" Smlouva včetně Dodatků č. 1, 2, 3.
" Fakturace zhotovitele v letech 2012-2019

Termín vyhotoveni obou posudků: 6. prosince 2019. Zadavatel zpracuje případné připomínky d o 3
pracovních dnů, které zhotovitel zapracuje do 5 pracovních dnů od jejich obdrženi.

Časová náročnost zpracováni posudků: 35 hodin.

Sazba: 1.375,- KČ bez DPH/hod.
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