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Číslo objednávky uveďte laskavě 
na dodacím listu a faktuře

Číslo úkolu: 366100/5166/37/32

Vyřizuje: B^Helen^Bubníková 
Telefon:
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Bankovní spojení:
ČNB Praha 1__________
Účet

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel:
Grant Thornton Valuations, a.s.
IČ:63079798
Jindřišská 937/16,110 00 Praha 1 
Kontaktní osoba: Lukáš Abazid,M

Objednáváme:

Zpracování znaleckého posudku u veřejné zakázky „Servis aplikace NEN"

Předmět:

servis Aplikace NEN v případě jeho poruch, odstraňování překážek v efektivním 
využívání funkcionalit Aplikace NEN ze strany uživatelů s ohledem na jejich objektivní 
potřeby a stím související úpravy Aplikace NEN a poskytování metodické podpory 
nově nasazovaných verzí NEN formou on-site (tj. v místě žadatele) podpory a formou 
školení.

jednorázové služby, a to řízené převzetí dokumentační základny NEN a přístupových 
oprávnění k technickým prostředkům NEN, zpracování dokumentace postupů 
dodavatele, které jsou předpokladem plnění služeb servisu a odstraňování překážek 
využívání funkcionalit Aplikace NEN, a řízené ukončení poskytování služeb.

Obsah:
Obsahem znaleckého posudku budou odpovědi na dotazy, viz. podkladové materiály, které 
objednatel předá dodavateli ke zpracování.

Termín:

Termín dodání znaleckého posudku bude činit 1 měsíc od předání podkladových materiálů pro 
zpracování posudku objednatelem.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz



MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Objednací list číslo 
1134/2017-32

Cena a platební podmínky:

Celková maximální cena na za zpracování znaleckého posudku nepřekročí částku 350 000,- Kč 
bez DPH (423 500,- Kč vč. DPH).

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručení 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 Bc. Helena Bubníková, 
tel.: 234 154 047, helena.bubnikova@mmr.cz.

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.

V Praze dne

Ing. Stanislav Bogdanov 
Odbor elektronizace veřejných zakázek a 

koncesí

Objednávku akceptoval a převzal

V Praze dne

Ing. Michal Beneš 
Grant Thornton Valuations, a. s.

Grant Thornton Valuations, a.s.
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IČ: 63079798, DIČ: CZ63079798
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