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Doklad o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku č.: 
MD1901533 

Odběratel - objednatelz Dodavatel: 
Ministerstvo dopravy CENDIS, s.p. 
nábí. Ludvíka Svøbødy 1222/12 nábřeží Ludvíka Svøhødy 1222/12 
11015-Praha1 11015-Praha1 
CESKA REPUBLIKA CESKA REPUBLIKA 
IČO: 
Dıč: 

B.Ú.: 

66003008 
CZ66003008 

Adresadødáníz ico: 00311391 
Mínísrerstvødøpravy DIČ; CZ00311391 
Odbor veřejné dopravy Tel 
nábřeží Ludvíka Svobody 12 Fax: 
11015 - Praha 1 

CESKA REPUBLIKA Email: 

Datum vystavení: 16.12.2019 
Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii Datum dodání: 30.04.2020 Měna: CZK 
objednávky! 
Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury 
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu 
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. 
uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí S 
výše uvedenými podmínkami! 
Č. řádky Číslo položky Popis položky dod. 

dod. 
Množství MJ Cena za MJ Celková cena

1 Objednáváme u Vás na základě rámcové smlouvy 
S-186-330/2016 poskytování služby 
objednávkového systému asistované přepravy osob 
se sníženou schopnosti pohybu a orientace(dále jen 
"PRM"), včetně Zajištění potřebné podpory ve 
smyslu písemného pokynu ‹ˇ:. 190/2019/O1 Z 
4.12.2019 a Vaší nabidky CEND|S_20_004_v1 Z 
5.12.2019. 

Služba bude poskytována od 1.1.2020 do 30.4.2020 
a bude spočívat zejména v: 

a) přípravě služby vč. analýzy. koncepce a návrhu 
procesních. technických, technologických a 
organizačních opatření pro zajištění služby; 
b) Zajištění Služby call centra v pracovní dny od 8-17 
hod.; 
c) zajištění webové služby v režimu 24/7 (vyjma 
dohodnutých technologických odstávek). 

Služby budou poskytovány v rozsahu nabídky 
CENDIS_20_0O4_v1 Z 5.12.2019. 

Služby bude Poskytovatel fakturovat měsíčně 
Zpětné. Nedílnou přílohou faktury musi být kopie 
schváleného výkazu skutečně provedených prací a 
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Doklad O provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku č. 
MD1901533 

Č. řádky Číslo položky Popis položky dod. 
dod. 

Množství MJ Cena za MJ Celkova cena 

poskytnutých služeb (výkaz činnosti) bez výhrad a 
měsiční Zpráva o připravë a Zajištění Služeb, včetně 
informaci O poskytnutých službách pro "PRM". 

Poskytovatel nemá nárok na poskytnutí Zálohy. 

Nepřekročitelná cena objednávky je 635 840 Kč bez 
DPH. 

Výkaz činnosti bude Za Ministerstvo dopravy 
akceptovat ŘO 190. 
/1901226100/5169//9999×/999/4100000/5040010011/ 

Ceny jsou uvedeny S DPH. 
Celková částka (CZK) 769 366 40 

Číslo smlouvy: Za objednatele: 

Dílčí rozpočtový správce: 
Datum a podpis: 9 Ministerstvo dopravy 

~1\1Ďr.V\‹.J} lnnlv 1(ur-|I'|( Vyřizuie:  1 Í lL Přikazce operace: 
` 

»- .“ L' 

190/7
Datum a schvalovací podpis: Odbor Veřejné dopravy 

Tel.: 
Datum a schvalovací podpis: 

1 . Q F 

Správce rozpočtu: 

ax: 
“ Q 12' 2019  Email: a@mdcr.cZ 

Vystavil: 

Akceptoval: dne: Podpis a razítko: 

1 8 -12- 201.9 
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