
ministerstvo ObÍednaci list číslo
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR 340/2021

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Č. j.: MMR-62223/2021-95 (E68513/21/MMR)

Vyřizuje
Telefon:

lČO:660 02 222
Bankovní spojeni:
ČNB Praha 1

Účet č.

Dodavatel: Principal engineering s.r.o.
Na hřebenech || 1718/8
140 00 Praha 4
IČO: 26775794
DIČ: CZ26775794

Objednáváme:

Objednáváme u Vás poskytováni služeb supervizora - odborného technického konzultanta
při připravě a implementaci systému elektronické spisové služby zahrnujÍcÍm
elektronickou spisovnu (,,ERMS") a důvěryhodné elektronické úložiště (,,DEU").
Zajišťované služby bude dodavatel předávat objednateli formou písemných výkazů, které budou
následně akceptovány. Termín poskytování služeb supervizora je do 30. 9. 2021.

Hlavni požadavky na supervizora:
- Supervizor posoudí návrh řešení aplikace elDAS v prostředí ERMS zejména na mobilních

zařízeních.
- Supervizor zajistí dohled nad realizací implementace přístupu k el. certifikátům ERMS

a DEU na Ministerstvu pro místní rozvoj.
- Supervizor koordinuje a moderuje diskusi ohledně technického řešení mezi zadavatelem,

dodavatelem a testerem systému, včetně řešení konfliktních stavů. Dále zajistí odbornou
podporu zadavatele při řízení a připomínkování koncepce řešení.

- zajišťuje odborné technické konzultace a činnosti implementace elektronických nástrojů
založených na certifikátech a souladu nařízení elDAS.

- Bude fungovat jako oponent pro připomínkování návrhů akceptačních scénářů a všech
prováděných testů.

- Spolupracuje s dodavatelem ERMS a DEU na návrhu architektury a implementace.
- Provádí supervizi předem stanoveného harmonogramu, evidence dodržování kontrolních

bodů v souladu s plánem aktivit. V neposlední řadě bude poskytovat podporu při sledování
a analýze rizik projektu včetně dalšího postupu a nastavení opatření k eliminaci rizik
projektu.

- Posuzování kvality předávaných výstupů dodavatelem ERMS a DEU z hlediska
požadovaných resp. sledovaných parametrů (zejména funkčnosti, úplnosti a časové odezvy
systému) v celém průběhu poskytování služeb, a to jak u verzí testovacích, tak produkčních.

- Posouzení vykazovaných prací dodavatele aplikace elDAS v prostředí ERMS, porovnání
se skutečným stavem poskytnutých dodávek a služeb.

Cena za 1 hodinu: 1 887,60 KČ s DPH
Celková cena nepřesáhne: 242 000,00 Kč s DPH
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ministerstvo ObÍednaci list číslo
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR 340/2021

Termín zahájení: do 1 týdne od uveřejnění
objednávky v registru smluv

Lokalita: Staroměstské nám. 6, Praha 1

Číslo úkolu: 366100/5169/5/95

Splatnost faktury: min. 14 dnů

V Praze dne

Digitálně podepsal:

21.07.2021 07:32

ře ite o oru in ormatiky

Digitálně

Akceptace objednávky dodavatelem: Datum,
2021.07.26

Dne: 14:08:11 +02'00'
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