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Dodat na adresu

Forma úhrady

Způsob dopravy

- Clslo poptávky

Termín 11.08 2017 Clslo nabídky

Vystaveno 11.08 2017 Zakázka 02 0102

Clslo došlé OBVO074/20l7

3) Pravni podpora při real zaci otevřeného ňzenl na veřejnou zakazku. tj administrace zadávacího řlzcni „Dodávka podpora a rozvoj mobilnl aplikace pio
Multikanalovy odbavovac system" za cenu 100 000.- Kč bez DPH. Tato cena v sobe zahrnuje veskere iikony spojené s behem lhůty pro podani nabidek

(zejmena proces zodpovldáiil dotazů v ramci vysvetleni zndavacl dokumentace samozřejmě za součinnost zadavatele. budou-Ii dotazy směřovat k

technickým aspektům zadávací dokumentace), dále podpora zadavateli při posouzen! a hodnoceni nabidek ve, sepisu všech výzev k objasneni" a vysvětlení
zprav a rozhodnutí vypracovavanycli zadavatelem a předvldanych ZZVZ vyjnia vypracován! rozhodnut! o případně podanych námitkách. resp vyjádření k
návrhu na UOHS (jelikož nelze predikovat, zda tato potřeba vfibec nastane a v jakém rozsahu). Součást objednávky jsou také právní sluzby jdouci nad
rámec rozsahu administrace hrazené na bázi hodinové sazby 2 000; Kč bez DPH za jednu hodinu právní služby, přičemž v rámci této kategorie lay byly
poskytnuty zejména tyto právnl sluzby (na vyžádání zadavatele) — sepis rozhodnuti o námitkách a vyjádření k návrhu iia UOHS (oboji za součinnosti

zadavatele. budou-li námitky nebo navrh směřovat k teclinickyiii aspektům zadávací dokumentace) jiné přlpadne konzultace a poradenstvil) Hodinovou
sazbu Iimitujeme maximálním poctem 25 hodin s tim že v rámci fakturace musl být dodavatelem zpracován výkaz hodin nad rámec standardnl

administrace. ve kterém přesně uvede přesné dllcí ukony. které v ramci této sazby prováděl.

Oznatenl dodávky Množstvl MJ Sleva [Vu] Cena za MJ Sazba DPH Základ [Kč] Celkem [Kč]

3) Právní podpora při realizaci otevřeného řízeni na veřejnou zakázku tj administrace zadávaclho iízenl „Dodávka, podpora a rozvoj mobilni aplikace pro

ldultikanálový odbavovaci systém
1.00 CZK 100 000.00 21 00 100 000,00 121 000,00
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