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Zaokrouhlujte na celé Kč

Číslo úkolu: 366100/5169/34/32

Dodavatel: TAF Point s.r.o.
Harmonická 1384/13 
158 00 Praha 5

Objednáváme: Odborná podpora při zadávání a realizaci veřejné zakázky na dodání 
a implementaci SCS NIPEZ

Předmětem této objednávky je smluvní zajištění partnera, který MMR poskytne odbornou 
podporu při procesu zadávání veřejné zakázky s názvem „Soubor centrálních služeb národní 
infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (dále jen „SCS NIPEZ“)“.

Požadovaný předmět plnění
Odborná podpora při zadávání veřejné zakázky na dodání a implementaci SCS NIPEZ

Odborná podpora zadavateli spočívá při procesu zadávání veřejné zakázky při:

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

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

• účast v hodnotící komisi za účelem posouzení, hodnocení a výběru nejvhodnější 
nabídky,

• jiná, výše neuvedená podpora, dle požadavků objednatele.

Výstupem plnění objednávky budou:

• po odborné stránce zpracované odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace

• po odborné stránce zpracované odpovědi na námitky
• protokoly hodnotící komise prokazující přítomnost dodavatele na jednáních komise
• jiné doklady prokazující podporu objednatele dle jeho požadavků.
• součástí výstupu bude i tabulka zobrazující časovou náročnost zpracování jednotlivých 

částí požadovaného plněni.
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Požadavky na termíny plnění a místo plnění

Podpora bude poskytována průběžné dle potřeb objednatele od podpisu objednávky do doby 
zadání veřejné zakázky.

Cena a platební podmínky

Objednávka se uzavírá na dobu neurčitou, a to až do vyčerpání celkové výše disponibilního 
rozpočtu.

Celková výše objednávky činí maximálně 480 000 Kč bez DPH.

Čerpání celkového rozpočtu bude založeno na reálně vykonané práci dodavatele. Reálně 
vykonaná práce bude vykazována měsíčně prostřednictvím předaných výstupů 
a výkazů práce s uvedením počtu odpracovaných hodin při sazbě 1 250 Kč bez DPH/hodina. 
Vyplacení peněžních prostředků je podmíněno akceptací plnění ze strany MMR.

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

této objednávky ze strany MMR je Ing. Aleš Havránek

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.

Dodavatel se akceptací této objednávky zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této objednávky.

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

V Praze dne OOO
Ing. Stanislav Bogdanov 

ředitel odboru elektronizace veřejných 
zakázek a koncesí

Akceptace objednávky dodavatelem: 
Dne: ? .<* . 25/fíZ
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