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Objednávka vydaná

Odbčratel:

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12

170 O0 Praha 7

Česká republika
IC: 02795281

DIC: CZ02795281

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-maíl;

WWW:

Forma ťihrady:

Způsob dopravy:

Termín:

Vystaveno:

11.08.2017

11.08.2017

Dodavatel - sldlo:

Poštovní adresa:

Dodat na adresu:

OBV0074/2017

ROWAN LEGAL. advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127
14000 Praha
Ceská republika

ic: 23468414, DIC CZ28458414

ROWAN LEGAL. advokátní kancelář s.r.

o.

Na Pankráci 1683/127
14000 Praha

Česká republika

Číslo poptávky:

Číslo nabídky:

Zakazka:

Číslo došlé:

02.02 02

OBV0074/2017

2) Právní podpora při realizaci otevřeného řlzcnl na veřejnou zakázku. tj. administrace zadávacího ilzenl „Zajištění sluzeb tokemzace clearrngu a

souvisejících sluzeb pro Mírltikanalový odbavovací systém", za cenu 100000.- Kč bez DPH. Tato cena v sobě zahrnuje veskere ukony spojene s behem

lhůty pro podani nabidek (zejmena proces zodpovídání dotazů v rámci vysvětlení zadavacl dokumentace. samozřejmě za součinnosti zadavatele birdou-Ii

dotazy směřovat k technickým aspektům zadávací dokumentace). dale podpora zadavateli při posouzení a hodnocení nabídek vc sepisu všech vyzev k

objasnění a vysvětlení. zprav a rozhodnutl vypracovávaných zadavatelem a předvídaných ZZVZ. vyjma vypracovanl rozhodnuti o případně podanych
námitkách, resp, vyjádření k návrhu na UOHS (jelikož nelze predikovat. zda tato potřeba vůbec nastane a v jakem rozsahu) Součásti objednavky jsou
také právní služby jdoucí nad rámec rozsahu administrace. hrazené na bázi hodinové sazby 2000.- Kč bez DPH za jednu hodinu právní služby, přičemž v

rámci této kategorie by byly poskytnuty zejména tyto právni služby (na vyžádání zadavatele) - sepis rozhodnuti o námitkách a vyjadřen k návrhu na

UOHS (obojí za součinnosti zadavatele, budou-li námitky nebo návrh směřovat k technickým aspektům zadávací dokumentace) jiné př padne konzultace
a poradenství. 1) Hodinovou sazbu limltujeme maximálním počtem 25 llDdIn s tlm. ze v rámci fakturace musl být dodavatelem zpracován vykaz hodin nad
rámec standardní administrace. ve kterém piesne uvede přesné dílčí úkony. které v rámci této sazby provadel

Oznatenl dodávky Mnntstvl MJ Sleva [%:] Cena za MJ Sazba DPH Základ [Kč] Celkem [Kč]

2) Právní podpora při realizaci otevřeného řízeni na veřejnou zakázku, tj. administrace zadávacího ňzení „zajištěnu služeb tokemzace. clearmgu a souvisejicich
sluzeb pro Multrkanálový odbavovací systém"

OBV0074/2017

1.00 CZK 100 000.00 2100 100 000 00 121 000,00

Vytištěno systémem ABRA FlexiBce.


