
 

                                                                                                                                                        

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

 

Bc. JAN FRISCH 

ředitel Odboru technické pomoci 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

Č. j.: MSMT-18274/2021-1 

Vyřizuje:  

Tel.: 

V Praze dne 

Přílohy 

  

Objednávka programátorských prací v PHP 

 

Vážení, 

na základě Smlouvy o poskytování služeb (Programátorské práce v PHP) uzavřené dne 9. 4. 2021 

a v návaznosti na společnou schůzku, během které byly definovány potřeby a požadavky na rozvoj 
webového portálu OP JAK, objednáváme tyto práce: analýza potřeb a požadavků na strukturu obsahu, 
funkcionalit a designu webového portálu, příprava interaktivních wireframes webového portálu, 

grafické práce, příprava a zapracování HTML šablony pro plánovaný mailing dle přiložených cenových 
nabídek v celkovém počtu max. 174 hodin. 

Jednotlivé fáze prací v rozsahu dle přiložených nabídek budou fakturovány buď jednotlivě, nebo 

společně, a to v závislosti na jejich časovém průběhu a převzetí. Práce budou dokončeny nejpozději 
do 15. 9. 2021.  

Cenové a obchodní podmínky jsou stanoveny smlouvou. Maximální cena za výše objednané práce činí 
113 100,00 Kč bez DPH, tj. 136 851,00 Kč s DPH.  

Výdaje budou hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V textu faktury žádáme 
uvést „hrazeno z OP VVV, projekt TP OP VVV Informační systémy a investice III, 
reg. č. CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0017717“.  

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel uveřejnění 
celého textu této objednávky, vyjma osobních údajů, a metadat objednávky v registru smluv včetně 
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li objednatel uveřejnění objednávky nebo metadat 

objednávky v registru smluv do 30 dnů od uzavření objednávky, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění 
poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření objednávky. 

 

 

 

 

 

 

REXONIX s.r.o. 

Pod višňovkou 1661/35 podpis osoby oprávněné jednat 

140 00 Praha 4  jménem či za dodavatele 



NABÍDKA

PRO:

Číslo: 210623‐MSMT‐02
Datum: 23.06.2021

Karmelitská 529/5,  Zodpovídá:
118 12 Praha 1  Telefon:

E‐mail:

Kód / PN Popis nabízeného produktu/služby Počet hodin Jednotková cena Cena celkem

Grafické práce webového portálu OPJAK 76 650 Kč                        49 400 Kč                
‐ Analýza potřeb a požadavků na design webového
portálu ‐

‐ Příprava grafického návrhu úvodní strany + 1 kolo
připomínkového řízení ‐

 ‐ Příprava designu pro 10 typových stránek ‐
‐ Zapracování schváleného designu do

dokumentace  ‐

‐ Předání výstupů designu a dokumentace
zadavateli ‐

 ‐ Projektová řízení ‐
49 400,00 Kč          
59 774,00 Kč          

Pozn.
Pokud není uvedeno jinak uváděné ceny neobsahují DPH
Platnost cenové nabídky je 14 dní od data jejího vytvoření
Předpokládaný termín dodání:

Celková cena bez DPH
Celková cena včetně DPH

Česká republika ‐ Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Rexonix s.r.o. • Pod višňovkou 1661/35 • 140 00 Praha 4 • IČ: 04493982 • DIČ: CZ04493982 • www.rexonix.cz • 
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz)
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NABÍDKA

PRO:

Číslo: 210623‐MSMT‐03
Datum: 23.06.2021

Karmelitská 529/5,  Zodpovídá:
118 12 Praha 1  Telefon:

E‐mail:

Kód / PN Popis nabízeného produktu/služby Počet hodin Jednotková cena Cena celkem

User Expirience webového portálu OPJAK 20 650 Kč                        13 000 Kč               
‐ Analýza potřeb a požadavků na strukturu obsahu a

funkcionalit webového portálu ‐

 ‐ Příprava grafického návrhu dle zadání objednavatele ‐

 ‐ Příprava HTML šablony dle schváleného designu ‐

 ‐ Testovací rozesílka z mailingové služby zadavatele ‐

‐ Zapracování HTML šablony do mailingové služby
(zadavatel upřesní jaké) ‐

 ‐ Předání HTML šablony zadavateli ‐
 ‐ Projektová řízení ‐

13 000,00 Kč         
15 730,00 Kč         

Pozn.
Pokud není uvedeno jinak uváděné ceny neobsahují DPH
Platnost cenové nabídky je 14 dní od data jejího vytvoření
Předpokládaný termín dodání:

Celková cena bez DPH
Celková cena včetně DPH

Česká republika ‐ Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Rexonix s.r.o. • Pod višňovkou 1661/35 • 140 00 Praha 4 • IČ: 04493982 • DIČ: CZ04493982 • www.rexonix.cz • 
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz)
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NABÍDKA

PRO:

Číslo: 210623‐MSMT‐01
  Datum: 23.06.2021

Karmelitská 529/5,  Zodpovídá:
118 12 Praha 1  Telefon:

E‐mail:

Kód / PN Popis nabízeného produktu/služby Počet hodin Jednotková cena Cena celkem

User Expirience webového portálu OPJAK 78 650 Kč                        50 700 Kč               
‐ Analýza potřeb a požadavků na strukturu obsahu a
funkcionalit webového portálu ‐

 ‐ Příprava interaktivních Wireframes v HTML formátu ‐

‐ 2 kola připomínkového řízení včetně zapracování úprav
do Wireframes ‐

 ‐ Zapracování schváleného UX designu do dokumentace ‐

‐ Předání výstupů HTML Wireframes a dokumentace
zadavateli ‐

 ‐ Projektová řízení ‐
50 700,00 Kč         
61 347,00 Kč         

Pozn.
Pokud není uvedeno jinak uváděné ceny neobsahují DPH
Platnost cenové nabídky je 14 dní od data jejího vytvoření
Předpokládaný termín dodání:

Celková cena bez DPH
Celková cena včetně DPH

Česká republika ‐ Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Rexonix s.r.o. • Pod višňovkou 1661/35 • 140 00 Praha 4 • IČ: 04493982 • DIČ: CZ04493982 • www.rexonix.cz • 
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz)

1/1
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