
Příloha č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (VÝZVA K PLNĚNÍ) K RÁMCOVÉ DOHODĚ
PRO ODBORNÉ SLUŽBY V OBLASTI ICT

(DÁLE TÉŽ JEN „VÝZVA K PLNĚNÍ“ NEBO „SMLOUVA“)

číslo smlouvy kupujícího S-5176/INF/2021 uvádět při fakturaci

číslo prodávajícího: ………………………..

Smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení:
číslo účtu:
IS datové schránky: ke
(dále jen „Objednatel“)

a
KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, 18600

IČ: 00553115

DIČ: CZ699001996

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 326

Zastoupena: Ing. Martinem Hladíkem, Ph.D., MBA, Partnerem/Prokuristou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2518612/0800

Kontaktní osoba pro poskytování služeb: , Associate Director,

Management Consulting, ,

tkudelka@kpmg.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřely dne 20. 04. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení Rámcovou
dohodu na odborné služby v oblasti ICT (dále „Rámcová dohoda“), vedenou

v evidenci Objednatele pod č. S-2219/INF/2020 a zveřejněnou v registru smluv
dne 21. 04. 2020. V návaznosti na to spolu uzavírají tuto prováděcí smlouvu.

Čl. I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí odborných služeb podpory při přípravě
návrhu koncepce sdílených služeb, které jsou blíže popsány v příloze č. 1 této
výzvy k plnění.
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Čl. II.
Cena za služby a platební podmínky

1. Celková (nepřekročitelná) cena za služby definované v čl. I je
cena bez DPH: 239.200,00 Kč

DPH (21 %): 50.232,00 Kč

cena vč. DPH: 289.432,00 Kč

2. Cenu lze uhradit jednorázově po dokončení plnění dle této smlouvy, nebo po
domluvě s Objednatelem i v dílčích platbách. Vždy ale bude podkladem
k fakturaci oběma stranami akceptovaný protokol. Podmínky fakturace se řídí
Rámcovou dohodou.

Čl. III.
Doba dodání

1. Obě strany se dohodly, že služby budou poskytnuty v maximálním rozsahu
18 MD (předpokládaná pracnost dle nabídky zaslané 09. 08. 2021).
Dokumentace bude předána elektronickou cestou. Termín lze měnit jen
v odůvodněných případech, zejména při neposkytnutí dostatečné součinnosti
ze strany objednatele, a po dohodě obou smluvních stran.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Podmínky plnění neupravené touto výzvou k plnění se řídí ustanoveními
Rámcové dohody.

2. Tato výzva k plnění nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede
Objednatel. Objednatel neprodleně po zveřejnění smlouvy oznámí tuto
skutečnost Poskytovateli.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné
řadě, podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na
základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek jakéhokoli druhu a na důkaz toho smluvní
strany připojují své podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je
podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na
kvalifikovaných certifikátech.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je podrobná specifikace požadovaných služeb
jako příloha č. 1.

V …………. dne ……………. V Praze dne ……………………..

KPMG Česká republika, s. r. o. Středočeský kraj

……………………… ............. ..........................

Ing. Martin Hladík, Ph.D.,MBA, Mgr. Petra Pecková,

Partner hejtmanka
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 Podrobná specifikace požadovaných služeb: 
Odhadovaný celkový rozsah 18 MD. Nesmí být překročena cena uvedená 
v článku II smlouvy. 

1. Podpora při přípravě návrhu koncepce sdílených služeb krajského 
úřadu a organizací Středočeského kraje, která bude zahrnovat: 
• Stručný popis aktuálního stavu dílčího procesu  
• Identifikace hlavních slabin současného stavu  
• Stručný návrh cílového stavu dílčího procesu  
• Identifikace dopadů cílového stavu do aplikační podpory procesu  
• Stručný návrh potřebných změn do aplikací IT KÚ  
• Vyjádření k zajištění financování implementace změn do aplikací IT  

 
2. Při plnění služeb poskytne objednatel poskytovateli součinnost, která 

bude zahrnovat zejména: 
• Aktuální znění interních předpisů a metodik KÚ týkajících se této oblasti 
• Existující dokumentaci záměrů a potřeb KÚ v této oblasti 
• Dokumentaci aktuálního stavu aplikací IT KÚ podporujících tuto oblast 
• Odpovědi na dotazy k nákladům navrhovaných změn do aplikací IT KÚ 
• Účast na workshopech k doplnění informací a vysvětlení nejasností 
• Včasné poskytnutí připomínek k výstupům. 


