
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Číslo objednávky uvedte laskavé 
na dodacím listu a faktuře

Objednací list číslo

Telefon |___________
Vyřizuje Ing Jan Ségl

IČO 660 02 222 
Bankovní spojeni: 
ČNB
Učet č 1||P|Í

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel.

Tesco SW a.s. 
tř Kosmonautu 1288/1 
779 00 Olomouc-Hodolany 
Kontaktní osoba: Ing Pavel Eger, tel.:

Objednáváme:

Předmétem objednávky je zajištění následující služby potřebné pro zajištění vzděláváni a 
odborné podpory Národního elektronického nástroje („NEN")

Školení budou zaměřena především na:

Aktuality z oblasti elektronizace a NEN
Povinnost používáni NEN
Typy řízení zadávaných prostřednictvím NEN
Administrace profilu NEN
Správa profilu NEN za organizaci
Administrace veřejné zakázky v NEN
Příprava zadávací dokumentace
Úprava zadávacích podmínek
Vysvětleni zadávací dokumentace na základě úpravy zadávacích podmínek 
Posouzeni a hodnoceni nabídek včetně zaznamenáni v NEN 
Archivace dokumentů 
Dotazy, diskuze

Školení budou probíhat v prostorách a s využitím techniky zajištěných zadavatelem, školeným 
subjektem, nebo jinou osobou na základě dohody se zadavatelem

Způsoby realizace služby:

Školení budou realizovaná v minimální délce 6 hodin, což odpovídá rozsahu témat, která budou 
jejich předmétem (bude se tedy jednat o jednodenní školeni)

Požadavky na možné terminy realizace upřesni zadavatel dodavateli alespoň 5 dnů před prvním 
nabízeným termínem školeni
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školeni bude vždy přítomen mm 1 školitel - lektor-metodik.

Služby lektora - metodika budou čerpány dle skutečné potřeby, a to na základě požadavku 
vzneseného zadavatelem, který upřesni, jakou službu bude čerpat

Dodavatel je povinen předkládat zadavateli 1 x měsíčné zprávu, ve které bude uveden seznam 
opakovaných dotazů spolu s návrhem odpovědi na tyto dotazy seznam podnětů vzešlých na 
straně účastníků školení

Požadavky na termíny plnění a místo plnění

Termín zahájení- Nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uzavření 
smlouvy/objednávky
Termín ukončeni dle potřeb zadavatele nebo do vyčerpání částky

Cena a platební podmínky

Cena za 1 hodinu školeni je stanovena na 1 250Kč bez DPH 

Celková výše objednávky činí 200 000Kč bez DPH

Fakturace bude probíhat měsíčné, a to na základě reálně vyčerpaných kapacit lektorů 

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dni od doručeni objednateli

Kontaktní osobou ve věci této objednávky ze strany MMR je Ing Jiří Vondráček.

Další ustanoveni

MMR ČR si vyhrazuje možnost odstoupeni od objednávky na základě písemného oznámeni 
zaslaného kontaktní osobě dodavatele V tomto případě bude uhrazena částka odpovídající již 
odvedené části plněni

V Praze dne

Ing. Stanislav Bogdanov 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Objednávku akceptoval a převzal 

V Praze dne

Ulg Pavel Eger 
* Tesco SW a s
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