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ROZVOJ ČR

Objednací list číslo 
1356/2017-32

Číslo objednávky uveďte laskavě 
na dodacím listu a faktuře

Telefon: HHHHflU 
Vyřizuje: Ing. Aleš Havránek

IČO: 660 02 222 
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1______________
Účet

Zaokrouhlujte na celé Kč

Číslo úkolu: 366100/5166/37/32

Dodavatel: MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Jakubská 121/1 
602 00 Brno 2 
IČO: 283 05 043
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Machurek

Objednáváme: Zpracování odborného posudku k veřejné zakázce na dodání a 
implementaci modulů SCS NIPEZ

Předmětem této objednávky je zpracování odborného posudku k veřejné zakázce na dodání a
implementaci modul SCS NIPEZ.

Požadovaný předmět plnění

Znalecký posudek odpoví na následující otázky:

Otázka č. 1: Stanovil zadavatel, z právního hlediska, zadávací podmínky v podrobnostech 

nezbytných pro podání nabídky?

Otázka č. 2: Jsou zadávací podmínky, z právního hlediska, nastaveny dostatečně

transparentně, nediskriminačně a jasně pro umožnění podání nabídky více 

uchazeči, a to i pro jednotlivé části VZ? Pokud ne, identifikujte mezery 

v zadávacích podmínkách, které je potřeba zpřesnit a specifikujte návrh řešení.

Otázka č. 3: Obsahuje smlouva, z právního hlediska, ustanovení, která mohou generovat

potenciální rizika pro zadavatele? Pokud ano, navrhněte jejich relevantní úpravu.

Objednatel za tímto účelem dodavateli předá:

• Zadávací dokumentace včetně všech příloh
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Požadavky na termíny plnění a předání plnění

Termín dodání znaleckého posudku činí 30 dní od obdržení podkladových materiálů 
pro zpracování posudku.

Odborný posudek bude zadavateli předán v 1 listinném originálním vyhotovení 
a 1 v elektronické podobě na CD.

Cena a platební podmínky

Celková výše objednávky maximálně 250 000 Kč bez DPH (302 500 Kč s DPH). Vyplacení 
peněžních prostředků je podmíněno akceptací posudku ze strany MMR.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve 
výši 0,1 % z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

Kontaktní osobou ve věci 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
Ing. Stanislav 
Bogdanov

Digitálně podepsal Ing. 
Stanislav Bogdanov 
Datum: 2017.12.11 
10:49:09 +01 00'

Ing. Stanislav Bogdanov 
ředitel odboru elektronizace veřejných 

zakázek a koncesí

Akceptace objednávky dodavatelem: 
Dne:
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