
ministerstvo Objednací list číslo
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR OBJ/393/2021

Číslo objednávky a níže uvedený text uveďte laskavě na dodacím listu a faktuře

Vyřizuje:
Telefon:

lČO:66002222
Bankovní s o'eni: ČNB Praha 1
Účet č.
Zaokrouhlujte na celé Kč

Rozpočtová skladba: 366100/5166/65/56

Dodavatel: Moore Czech Republic s.r.o.

Karolinská 4/661

Praha 8

186 00
lČ:272 447 84

Předmět objednávky:

Kompletace projektů a komponent pro NPO

Termín plnění: do 31.12.2021 nebo do vyčerpání finanční alokace

Objednáváme:

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen mmr) prostřednictvím odboru projektového řízení
objednává zajištění kompletace 7 komponent Národního plánu obnovy, jež jsou ve vlastnictví
MMR.

Dle výše uvedeného skutečnosti k datu 13.8.2021 se jedná o 7 komponent. Na komponenty
jsou napojeny projekty, či související programy podpory, na které budou čerpány finanční
prostředky z evropských i národních zdrojů ve výši 8 miliard Kč.

V rámci spolupráce si u vás dovolujeme objednat v hlavních bodech zaměření na:

· Kompletizace veškerých podkladů k jednotlivým komponentám a projektům,
· Dopracování projektových záměrů tam, kde se nenachází nebo v částečném rozsahu,
· Zpracování základních plánů (harmonogram, rozpočet, rizika, team),
· Nastavení kompetencí řízení v souladu s Metodikou projektového řízení MMR,
· Zpracování organizační struktury a souvisejících podkladů pro rozhodnutí ministryně,
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časový harmonogram:

Intenzivní spolupráce po dobu 60 kalendářních dnů, následně poté do konce roku 2021,
nebo do vyčerpání finanční alokace.

Celková cena bez DPH: 500 000,00 Kč
Celková cena s DPH: 605 000,00 Kč
jednotková cena: 1 400,00 Kč bez DPH za čIověkohodinu poskytujÍcÍ odborné služby.

Další podmínky plněni:

1. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost
chránit Důvěrné informace vyplývající z této objednávky a z příslušných právních předpisů,
zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 110/2019
Sb.") a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Smluvní strany se v této
souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění této objednávky,
o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti, ochrany Důvěrných informací a o dodržování
povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů, dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi
osobami podňejícími se na plnění této objednávky.

Poznámka k fakturaci:

1. Splatnost faktury je 30 dní. Faktura bude vystavena k poslednímu dni v měsíci na základě
schváleného výkazu práce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Fakturu zašlete na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské
nám. 6, 110 15 Praha 1, odbor projektového řízení, k rukám ředitelky odboru

Do faktury uveďte číslo objednacího listu. Pokud faktura
ne u e a o označena, ane o nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, bude
vrácena k doplnění. V takovém případě objednatel nebude v prodlení s úhradou faktury.
Poslední faktura v kalendářním roce musí být vystavena nejpozději 15.12.2021. Objednatel
není v prodlení s placením v roce 2022 do doby schválení státního rozpočtu.

Kontaktní osoba za věcné plnění:

V Praze dne 17. srpna 2021

Di itálně ode šal
S Praze dne dle elektronického podpisu:

Datum: 2021.08.17
15:11:42 +02'00'

ře ie a oru proje ove o rizení
Akceptace objednávky dodavatelem:

jméno: Digitálně podepsal

Dne: Datum: 2021.08.17

16:18:18 +02'00'
Podpis:
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