
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Objednací list číslo 
831/2017-32

Číslo objednávky uveďte laskavé 
na dodacím listu a faktuře

Číslo úkolu: 366100/5166/37/32

Vyřizuje: Bc, Helena Bubníková 
Telefon: I

IČO: 660 02 222 
Bankovní spojení:
ČNB
Účet

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel: C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10 
636 00 Brno
IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645 
C SYSTEM CZ a.s. je registrována u obchodního rejstříku 
Vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576 
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Petera

Objednáváme: Odborná podpora při zadávání veřejné zakázky na dodání a 
implementaci databázového systému

Odborná podpora při zadávání veřejné zakázky na dodání a implementaci databázového systému pro 
Národní elektronický nástroj zahrnuje:

A. Odborná podpora zadavateli při procesu zadávání veřejné zakázky
B. Odborná podpora při realizaci veřejné zakázky

A. Odborná podpora zadavateli při procesu zadávání veřejné zakázky 

Odborná podpora spočívá v součinnosti se zadavatelem veřejné zakázky při:

• zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
• zpracování odpovědí na přijaté námitky a zpracování odborných vstupů pro vypořádání 

případných námitek napadajících úkony zadavatele (včetně zpracování odpovědí při správním 
řízení u ÚOHS)

• posouzení a hodnocení přijatých nabídek.

B. Odborná podpora při realizaci veřejné zakázky
Odborná podpora při realizaci veřejné zakázky spočívá v zajištění odborného dozoru nad řádnou 
implementací databázového systému do infrastruktury NEN, tj. zajištění následujících činností:

• Odborné podpoře zadavateli při komunikaci a součinnosti s vybraným dodavatelem řešení v 
průběhu implementací databázového systému do infrastruktury NEN.

• Vyjádření a doporučení k akceptaci výstupů dodavatele řešení. Účast na akceptačním řízení 
tak, aby bylo možné potvrdit soulad vytvořeného řešení se zadáním.

• Monitoring projektu, dle nastavených pravidel. Sledování klíčových indikátorů projektu. Včasná 
eskalace problémů směrem k zadavateli při identifikaci nedostatků a chyb během realizace 
projektu. Návrh nápravných opatření.
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Požadavky na termíny plnění a místo plnění

Termín zahájení: Nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky (dále v tomto odstavci 
jen jako „D"), písmeno M je v rámci tohoto odstavce použito jako zkratka pro kalendářní měsíc)

Termín ukončení:

A. Odborná podpora zadavateli při procesu zadáváni veřejné zakázky - po dobu realizace VZ na 
dodání a implementaci databázového systému pro NEN

B. Odborná podpora při realizaci veřejné zakázky

Výstupy budou předány 1 listině (originál) a 1 v elektronickém vyhotovení (CD).

Cena a platební podmínky

Předpokládaná pracnost zpracování výstupu: 30 člověkodnů (10 000Kč za člověkoden bez DPH)

Cena za plnění nepřekročí částku 300 000 Kč bez DPH (363 000 Kč s DPH). Vyplacení peněžních 
prostředků je podmíněno akceptací plnění ze strany MMR.

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručeni objednateli.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve výši 0,1 % 
z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

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

Další ustanovení

MMR ČR si vyhrazuje možnost odstoupení od objednávky na základě písemného oznámení zaslaného 
kontaktní osobě dodavatele. V tomto případě bude uhrazena částka odpovídající již odvedené části 
plnění.

Podpisem objednávky Dodavatel prohlašuje, že se nebude jakkoliv dále účastnit předmětného 
zadávacího řízení.

Součástí výstupu bude i tabulka zobrazující časovou náročnost zpracování jednotlivých částí 
požadovaného plnění.

V Praze dne

Objednávku akceptoval a převzal 

V Praze dne

Ing. Stanislav Bogdanov 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Stanislav Petera 
C System CZ a.s.

2


