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Dobrý den,
Zasílám potvrzení prijetí objednávky č. 2017/H/1266.
 
S pozdravem
 
J.Martaus
RNDr. Jaroslav MARTAUS
vedoučí oddelení podpory rízení IT
 

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185
922

 

jaroslav.martaus@sukl.čz
www.sukl.čz
 

 
 
 
 

From:  
Sent: Thursday, September 14, 2017 9:54 AM
To: Martaus Jaroslav <Jaroslav.Martaus@sukl.čz>
Cc: 
Subject: Potvrzení objednávky č. 2017/H/1266
 
Dobrý den pane Martausi,
 
Dne 13. 9. 2017 jsme do datové schránky obdrželi Vaši objednávku na zpracování studie proveditelnosti
v souladu s podmínkami programu IROP, Výzva c. 10 Kybernetická bezpecnost (obj. c. 2017/H/1266) – viz
príloha.
 
Tímto potvrzujeme její prijetí a akceptujeme její obsah v plném rozsahu.
 
Zustávám k dispozici pro prípadné další kroky.
 
S pozdravem
 
 

            
            
 
            Grant Help, s.r.o.
            Václavské nám. 828/23
            110 00 Praha 1-Nové Mesto
 
            www.granthelp.org
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STÁTNÍ ÚSTAV 
PRO KONTROLU LÉČIV


Šrobárova 48
100 41  Praha 10


Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377


E-mail: posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz


Grant Help, s.r.o.                                                                                                        Č.j. sukl225653/2017
Mgr. Milan Eliáš, jednatel                                                                                          Číslo objednávky: 2017/H/1266
Václavské náměstí 828/23 
110 00 Praha 1


V Praze dne 13. 9. 2017


Věc: Objednávka na zpracování studie proveditelnosti 


Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SUKL“) plánuje, že některé své aktivity z oblasti 
bezpečnosti bude financovat mimo jiné i evropských zdrojů (Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost 
v rámci IROP, PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, IP 2c: Posilování aplikací v 
oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační 
společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT).


S ohledem na výsledek průzkumu trhu, který SÚKL v této věci zajistil, a s přihlédnutím k Vaší 
nabídce u Vás v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, objednáváme 
zpracování této studie.


Předmětem zakázky bude vypracování Studie proveditelnosti s následujícími výstupy:
a)         zpracovat CBA v požadovaných oblastech a struktuře;
b)         zpracovat Studii proveditelnosti;
c)         zpracovat povinné přílohy přihlášky;
d)         konzultace postupu a žádosti se zástupci dotyčného hodnotícího orgánu.


Předložená studie proveditelnosti musí splňovat požadavky výše uvedené výzvy.


Předpokládám, že doba zpracování Studie proveditelnosti nebude delší než 1 měsíc od data přijetí 
objednávky.


Kontaktními osobami za SÚKL jsou 


1. Ing. Petr Koucký
2. RNDr. Jaroslav Martaus


Tyto osoby mají rovněž právo akceptovat výstupy při zpracování studie proveditelnosti.


Cena plnění objednávky je max. 250.000,- Kč bez DPH a tato cena je nepřekročitelná.
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STÁTNÍ ÚSTAV 
PRO KONTROLU LÉČIV


Šrobárova 48
100 41  Praha 10


Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377


E-mail: posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz


Očekávám, že faktura za plnění nám bude doručena po protokolárním předání studie proveditelnosti a její 
akceptaci.


S ohledem na platnou legislativu Vás žádám o potvrzení objednávky v co nejkratší době z důvodu naší 
povinnosti objednávku zadat do registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze 
objednávku plnit. 


V případě nedisponování závazného vzoru pro potvrzení objednávky, zašlete prosím potvrzení v těle e-mailu, 
který musí být v přepisovatelné formě. Sken potvrzení není možné akceptovat.


S pozdravem


Ing. Petr Koucký
ředitel odboru IT
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