
 
 
 
 

 

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ 
DLE RÁMCOVÉ SMLOUVY 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

 
ČÍSLO VÝZVY 1/2016 

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ: 000 20 478, se sídlem Praha, Těšnov 17, PSČ 110 00, 
jako příkazce dle Rámcové příkazní smlouvy ze dne 30. 6. 2016, č. Smlouvy S2016-0134, číslo v DMS 
476-2016-13310 (dále jen „Rámcová smlouva“),  

tímto vyzývá poskytovatele, 

Ing. Petr Kramosil, IČ: 69826226, se sídlem Svitákova 2730/14, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 155 00, 

k poskytnutí plnění a k písemnému potvrzení této výzvy. 

Prováděcí smlouva na konkrétní plnění se uzavírá na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, 
jež je návrhem na uzavření prováděcí smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy poskytovatelem, 
jež je přijetím návrhu prováděcí smlouvy. Tato výzva představuje pro podpisu oběma stranami 
 

prováděcí smlouvu. 
 

Práva a povinnosti stran se řídí Rámcovou smlouvou a touto prováděcí smlouvou. 

 

Příkazce: Česká republika – Ministerstvo 
zemědělství 

 

 
„Služby spočívají ve výkonu role hlavního architekta 
a související činnosti“ 

Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 
– Nové Město 

 

Zastoupený: Davidem Šetinou, ředitelem 
odboru informačních a 
komunikačních technologií   

 

IČ: 000 20 478  



 

 
2 

 

1. Specifikace předmětu požadovaného plnění 

Předmětem požadovaného plnění je: 
 
- technická a metodická supervize a podpora realizace projektu AgriBUS rozvoje aplikací 

případně nových agendových aplikací, 
- technická a metodická supervize a podpora realizace projektu Národní dotace rozvoje 

aplikací případně nových agendových aplikací, 

- koordinace návrhu a dokumentace architektury v rámci změnových požadavků a nových 

projektů (LPIS, IZR, Speciální registry), 

- redokumentace high level architektury informačních systémů (LPIS, IZR, Speciální registry), 

- návrh a kontrola souladu strategií eGoverment a MZe – rezortu, 

- dohled nad návrhem ITSM procesů, 

- návrh a rozvoj architektonických metodik. 
 

Zadavatel poptává služby hlavního architekta dle Rámcové smlouvy. 
 
Předmětem plnění je i konzultace se zadavatelem.  
 

2. Předpokládaný počet hodin 

Předpokládaný počet hodin potřebných na straně příkazníka k poskytnutí poptávaných služeb činí 
v červenci až září 2016: 880 hodin. 

3. Termín a místo plnění 

Služby v rozsahu dle této výzvy budou poskytovány v průběhu měsíců červenec až září 2016.  

Místem plnění je místo plnění dle čl. 3 Rámcové smlouvy. 

4. Další požadavky příkazce na předmět plnění 

Příkazce požaduje poskytnutí předmětu plnění v průběhu měsíců červenec až září 2016, tj. do 30. 
9. 2016.  

5. Termín pro potvrzení výzvy 

Do 3 dnů od vyhotovení této výzvy. 
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Vyhotoveno ve dvou stejnopisech. Každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu. 
 
V Praze dne 1. 7. 2016 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

David Šetina 
ředitel odboru informačních a komunikačních 

technologií 

 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. Petr Kramosil 

 

 


