Objednávka č.: MD2100185
Odběratel - objednatel:

Dodavatel:

Ministerstvo dopravy

CENDIS, s.p.

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

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

IČO:

66003008

DIČ:

CZ66003008

B.Ú.:

22027001/0710

Adresa dodání:

IČO:

00311391

Ministerstvo dopravy

DIČ:

CZ00311391

Odbor financí a ekonomiky

Tel.:

nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Fax:
Email:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum vystavení:

12.03.2021

Datum dodání:

30.04.2021

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
1

Číslo položky
dod.

Popis položky dod.

Množství MJ

V souladu s ustanovením odst. 2.7. Rámcové
smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných
poradenských a dalších služeb v resortu
Ministerstva dopravy, ev. č. S-288-330/2019, č.j.
10/2019-330-SML ze dne 20. 12. 2019 (dále jen
„Smlouva“) a na základě písemného pokynu
410/2021/01/v1 (ZP2 - oblast faktur) z 5.2.2021 dle
S-288-330/2019 a nabídky CENDIS_21_006/v1 z
12.2.2021 u Vás objednáváme rozvoj IFS9 v oblasti
vazeb IFS9 na novou aplikaci spisové služby GINIS
(ESSL).
Služby budou poskytovány dle nabídky
CENDIS_21_006/v1 z 12.2.2021 - „Rozvoj IS IFS9 programové úpravy v oblasti zajištění vazeb na
novou spisovou službu GINIS na MD v oblasti
faktur)“.
Celková částka za poskytnuté plnění nepřekročí 349
194,- Kč bez DPH, tj. max. 422 524,74 Kč a vychází
z předpokládané pracnosti max. 24 čld (v tom 4 čld
na rizika, jejichž použití upravuje výše uvedená
nabídka).
Výše uvedená maximální cena za požadovanou
programovou úpravu zejména obsahuje:
PLÁTCI DPH
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*

Cena za MJ

Celková cena

422 524,7400

422 524,74

Objednávka č.: MD2100185
Č. řádky

Číslo položky
dod.

Popis položky dod.

Množství MJ

Cena za MJ

Celková cena

- práci programátora,
- aktualizaci dokumentace a pracovních postupů,
pokud jsou pro danou oblast vytvořeny,
- získání výhradní neomezené licence na
předmětnou úpravu aplikace IFS9, tak jak ji upravuje
objednávka MD2000347,
- testování na straně CENDIS,s.p. v IFS9 TEST a
zajištění nasazení do IFS9 PROD.
Test provede zástupce odd. 414 ve spolupráci s O
420 (gestor ESSL GINIS). INFRA zajišťuje O 330.
Koordinaci testu a nasazení programové úpravy
zajišťuje CENDIS, s.p. v rámci ceny této
objednávky.
Fakturace proběhne po akceptaci programové
úpravy v IFS9 PROD bez výhrad, která proběhne po
14 dnech od nasazení programové úpravy do IFS9
PROD. Přílohou faktury musí být kopie
akceptačního protokolu, který bez výhrad akceptoval
ŘO 410, ŘO 420, ŘO 330 a VO 414.
Termín nasazení do IFS9 TEST v roce 2021 dle
harmonogramu dohodnutém na PS IFS. Termín
nasazení do IFS9 PROD nejpozději do 30.4.2021,
pokud dojde k včasnému otestování nasazovaných
úprav uživateli MD, nebo se pracovní skupina k
IFS9 nedohodne na pozdějším termínu nasazení
úpravy do IFS9 PROD.
Kontaktní osoba pro koordinaci této objednávky z
hlediska věcného je paní Jana Kačínová – VO 414,
linka: 31642.
Dodavatel není oprávněn fakturu zaokrouhlovat
nahoru nebo haléřově vyrovnávat směrem nahoru.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

PLÁTCI DPH

Strana 2/3

422 524,74

Objednávka č.: MD2100185
Číslo smlouvy:

Za objednatele:
Ministerstvo dopravy
Vyřizuje:
410/8

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

PLÁTCI DPH
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