
Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

B.Ú.: 22027001/0710

Dodavatel:
CENDIS, s.p.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy

Odbor financí a ekonomiky

nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311391

DIČ: CZ00311391

Tel.:
Fax:
Email:

Datum vystavení: 01.06.2020

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 31.05.2024 Měna: CZK

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
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

1 Na základě Rámcové smlouvy o poskytování
odborných poradenských a dalších služeb v resortu
Ministerstva dopravy ev. č. S-288-330/2019 a
Písemného pokynu č. 1/410/2020/v1 z 7.5.2020,
zaslaného dopisem N501 pod č.j.:
9/2020-410-SPRO/6 ze 7.5.2020, u Vás
objednáváme v rámci ICT služeb zajištění služeb
provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému
IFS9 v období od 1.6.2020 do 31.5.2024.

Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech
dle nabídky "Zajištění služeb provozu, podpory a
rozvoje ekonomického systému IFS9 v období od
1.6.2020 do 31.5.2024" - verze CENDIS_20_009_v1
ze dne 13.5.2020 vč. jejích příloh (dále jen
"Nabídka")j a rámcové smlouvy S-288-330/2019,
pokud nestanovuje tato objednávka jinak.

V rámci předmětu objednávky zajistí Poskytovatel
zejména následující služby:

a) Podpora jádra systému IFS - SL01,  Legislativní
údržba a podpora systému IFS – SL02, Podpora 1.
úrovně provozu systému IFS – SL03, Podpora 2. a
3. úrovně provozu systému IFS - SL04, Garance
dostupnosti a provozuschopnosti systému IFS -

1 * 3 230 700,0000 3 230 700,00
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Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

SL05 (dále též "SL01-SL05") - čerpání max. za
období 6-11/2020

2 b) Projektové řízení, back office, konzultační služby
– SL07 (dále též "SL07") - čerpání cca za období
6-11/2020

1 * 261 336,2600 261 336,26

3 c) Služba konzultační podpory a rozvoje - SL06
(dále též "SL06") - čerpání cca za období 6-11/2020
(cca 6 čld)

1 * 101 640,0000 101 640,00

4 SL01-SL05 - čerpání max. za období 12/2020 +
1-11/2021

1 * 6 461 400,0000 6 461 400,00

5 SL07 - čerpání cca za období 12/2020 + 1-11/2021 1 * 522 672,5100 522 672,51

6 SL06 - čerpání cca za období 12/2020 + 1-11/2021
(cca 12 čld)

1 * 203 280,0000 203 280,00

7 SL01-SL05 -  čerpání max. za období 12/2021 +
1-11/2022

1 * 6 461 400,0000 6 461 400,00

8 SL07 - čerpání cca za období 12/2021 + 1-11/2022 1 * 522 672,5100 522 672,51

9 SL06 - čerpání cca za období 12/2021 + 1-11/2022
(cca 12 čld)

1 * 203 280,0000 203 280,00

10 SL01-SL05 - čerpání max. za období 12/2022 +
1-11/2023

1 * 6 461 400,0000 6 461 400,00

11 SL07 - čerpání cca za období 12/2022 + 1-11/2023 1 * 522 672,5100 522 672,51

12 SL06 - čerpání cca za období 12/2022 + 1-11/2023
(cca 12 čld)

1 * 203 280,0000 203 280,00

13 SL01-SL05 - čerpání max. za období 12/2023 +
1-5/2024

1 * 3 230 700,0000 3 230 700,00

14 SL07 - čerpání cca za období 12/2023 + 1-5/2024 1 * 261 336,2500 261 336,25

15 SL06 - čerpání cca za období 12/2023 + 1-5/2024
(cca 6 čld)

Objednatel se s Poskytovatelem dohodl, že

a) Cena za 1 čld rozvoje dle SL06  je  max. 14 000
Kč bez DPH, tj. 16 940 Kč s DPH. Celkový objem
služeb dle SL06 nepřekročí objem 48 čld za celou
dobu objednávky;
b) Poskytovatel může se souhlasem ŘO 410 použít
po dobu plnění objednávky nevyčerpanou alokaci v
kalendářním roce ze služeb dle SL06 na služby
uvedené v SL07;
c) Poskytovatel může se souhlasem ŘO 410 použít
po dobu plnění objednávky nevyčerpanou alokaci
SL06-SL07 z předchozích let na tyto SL06-SL07 do
let následujících;
d) V případě, že by měl být měsíční objem ICT
služeb dle SL07  vč. back office nad 40 000 Kč bez
DPH, tak musí být toto překročení v daném měsící
předem odsouhlaseno elektronicky ŘO 410 a to na
základě odůvodněné elektronické žádosti
Poskytovatele;
e) Poskytovatel vždy pro rozvojové požadavky dle
SL006 zpracuje návrh řešení a cenovou nabídku,
přičemž pracnost takové programové úpravy musí

1 * 101 640,0000 101 640,00
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Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

být v čase a místě obvyklá;
f) Služby rozvoje IFS9 dle SL06 budou fakturovány
po úplné akceptaci dané programové úpravy, která
byla provedena na základě písemného požadavku
Objednatele;
g) Kopie písemného požadavku na služby dle SL06
musí být vždy součásti předmětné faktury;
h) Součástí akceptačního protokolu služeb
SL01-SL05 bude měsíční zpráva, která bude
popisovat veškeré události, které v daném období
proběhly, tak jako i informace o plnění jednotlivých
SL (vč.SL06-SL07) a počtu zůstatku a čerpání čld,
jsou-li objednávkou limitovány;
i) V případě použití zkratek "IFS" nebo "IFS9" se
jedná o ekonomický informační systém IFS,  který
používá Objednatel.

Fakturace služeb bude probíhat dle pravidel
uvedených v Nabídce, přičemž Poskytovatel bude
fakturovat zvlášť služby za:
- SL01 až SL05,
- SL06 - konzultace a školení,
- SL06 - rozvoj,
- SL07.

Nedílnou přílohou faktur za služby dle SL01 až SL07
musí být vždy kopie akceptačního protokolu.

Výsledky plnění v oblasti konzultačních služeb dle
této objednávky je možné přebírat v tištěné či
elektronické podobě, či v podobě osobních
konzultací - v takovém případě však vždy na
základě výkazu hodin dle skutečného průběhu dané
služby. Výkaz pracovní činnosti a poskytnutých
konzultačních služeb bude obsahovat minimálně
popis prováděné činnosti, jméno poskytovatele
služby a konkrétní dny a počet hodin (na dvě
destinná místa), které byly odpracovány formou a)
konzultací a za b) zpracováním
tištěných/elektronických výstupů.

Pro vyloučení pochybností se Objednatel s
Poskytovatelem dohodli, že právní vztahy mezi
smluvními stranami se řídí smlouvou
S-288-330/2019, na jejímž základě bude
objednávka dle této nabídky uzavřena, i po skončení
účinnosti této smlouvy.

Objednávka nabývá účinnosti zveřejněním v registru
smluv dle zákona č. 320/2001 Sb.

Celková částka za poskytnuté plnění všech ICT
služeb uvedených v této objednávce nepřekročí za
období 1.6.2020 do 31.5.2024  částku 23 759 843
Kč bez DPH, tj. 28 749 410,04 Kč s DPH.

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Celková částka (CZK) 28 749 410,04
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Číslo smlouvy: Za objednatele:
Ing. M. Faltýsková ŘO 410

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:
410/8

Odbor financí a ekonomiky

Javůrek Libor

Tel.: 225131164

Fax:

Email: libor.javurek@mdcr.cz

Vystavil:
Javůrek Libor

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:
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