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vAS DOPIS ZNAČKY IZE DNE NASEZNAČKA

Č.jČÚZK 10734/2016·24

VYŘIZUJE ILINKA

Vaněček / 1208

MíSTO ODESLÁNí / DATUM

Praha /1,7,2016

Věc: Objednávka Č. 22 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu

Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019, č.j. objednatele ČÚZK

13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen "RS").

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže

uvedených plnění.

OTRS SOM Kategorie A (čld) R (čld) Poznámka
1326350 51666 Modifikace "C" 10

I
40 úpravy aplikace Nahlížení do KN v

souvislosti se změnami v aplikaci DP
1326351 51667 Modifikace "C" 20 60 úpravy aplikace Nahlížení do KN -

doplněnI datového modelu a replikací
1326352 51668 Modifikace "C" 15 30 přechod na ,NET Framework 4.6.2

1326353 51669 Modifikace "C" 10 20 úpravy pro Nahlížení do KN v souvislosti
s aplikací Návrh na vklad

celkem 55 150

celkem (A+R) 205

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 55 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy
podle této objednávky (první část fakturační ceny) činí 211.090,00 Kč bez DPH, to je 255.418,90 Kč
s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 150 čld. Kalkulovaná cena plnění za
realizace podle této objednávky (druhá část fakturační ceny) činí 575.700,00 Kč bez DPH, to je
696.597,00Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 205 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této
objednávky činí 786.790,00 Kč bez DPH, to je 952.015,90 Kč s 21% DPH.
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Plnění dle této objednávky požadujeme v termínu do 30.09.2016. Plněním se rozumí:

• vypracování a předání analytického výstupu ve formě společného dokumentu s analýzami

jednotlivých dílčích plnění uvedených v tabulce výše;

• nainstalování předané verze aplikace Nahlížení do KN do produkčního prostředí;

• potvrzení o úspěšném přechodu na .NET Framework a instalace tohoto produktu do

produkčního prostředí;

• předání zdrojových kódů.

Fakturace bude provedena po podpisu akceptačního protokolu.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí OTRS, případně v projektové

kanceláři.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

~l.
Ing. Karel Štencel

místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

D"7 ..re.7' ... .2016

i~g.Vá:::V;~~ik······"····
jednatel 02 IT Services s.r.o.
a oprávněná osoba Zhotovitele
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