
MINISTERSTVO
pro místní' Objednací list číslo
ROZVOJ ČR 605/2020 - 32

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Číslo úkolu: 366100/5168/29/32

Telefon:

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB
Účet č.:

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel:
ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A
787 01 Šumperk
IČO: 62363930

Název objednávky
Napojení ISVZ-SKD na spisovou službu Athéna + konverze dat z původní spisové služby ePis

Testování spolehlivé komunikace mezi SKD a Athénou

1. Otestování funkcionality přijímání písemností z Athény do SKD;
2. Otestování funkcionality odesílání písemností z SKD do Athény; následně odeslání přes

ISDS; a následně doručení a stahování data doručení jednotlivým účastníkům.

Časová náročnost: 9 čld

Provedení konverze dat

Rindexování a přečíslování veškeré pošty, která souvisí s agendou SKD, která je v současné
době uložena v ePis, a to od roku 2016 tak, aby odpovídala Athéně a ta s ní uměla pracovat;
Konvertování podléhají tři typy údajů: identifikátory písemností, identifikátory příloh a
identifikátory expedic.

1. Přenos příslušné pošty z ePis do SKD/ISVZ; ISVZ si z nich vybere jen ty, které se jí týkají;
2. V SKD/ISVZ dojde k reindexování a přečíslování této pošty;
3. SKD/ISVZ odešle takto reindexovanou a přečíslovanou poštu do Athény;
4. První fáze konverze bude obsahovat poštu od roku 2016 do konce listopadu 2020;

a) tato konverze by měla proběhnout do poloviny prosince 2020;
b) termín realizace je max. do 15. prosince 2020;

5. Do 31. prosince 2020 MUSÍ zůstat napojeno SKD/ISVZ na současnou spisovou službu ePis;
6. Druhá fáze konverze bude obsahovat data za prosinec 2020;

a) tato konverze by měla být realizována během prvního týdne 2021;
b) první týden 2021 bude dočasně pozastavena agenda/služba SKD;
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7. Po dokončení této konverze dat bude napojeno SKD/ISVZ na novou spisovou službu

Athéna;
V lednu 2020 zůstane k dispozici spisová služba ePis, pokud by bylo zjištěno, že nedošlo
k přenosu některé pošty či jiné komplikace, bude tím zajištěn přístup ke starým datum.

Časová náročnost části konverze dat: 9 čld

Cena a platební podmínky

Celková cena za plnění nepřekročí částku 180 000,- Kč bez DPH (217 800,- Kč s DPH).
Vyplacení peněžních prostředků je podmíněno akceptací plnění ze strany MMR.

Doba splatnosti faktur bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve
výši 0,01% z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

Kontaktní osobou ve věci této objednávky ze strany MMR je

Termín plnění

15. 1. 2021

Další ustanovení

MMR si vyhrazuje možnost odstoupení od objednávky na základě písemného oznámení
zaslaného kontaktní osobě dodavatele. V tomto případě bude uhrazena částka odpovídající již
odvedené části plnění.

Dodavatel se akceptací této objednávky zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této objednávky.

V Praze dne
Datum: 2020.11.11 14:55*8+01W

informačních
systému

Objednávku akceptoval a převzal

V Praze dne
2n020.11.12

18:52:41 +01W

s.r.o.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

tel.:+420224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz

mailto:ales.havranek@mmr.cz
http://www.mmr.cz

