
 

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ 
DLE RÁMCOVÉ SMLOUVY 
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

 
ČÍSLO VÝZVY 4/2016 

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ: 000 20 478, se sídlem Praha, Těšnov 17, PSČ 110 00, 
jako objednatel dle Rámcové smlouvy o poskytování služeb ze dne 1. 4. 2016, č. Smlouvy  
S2016-0085, číslo v DMS 282-2016-13310 (dále jen „Rámcová smlouva“),  

tímto vyzývá objednatele, 

společnost Profinit EU, s.r.o., IČ: 04434081, se sídlem Praha 6, Tychonova 2, PSČ: 160 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 po podpisu oběma smluvními 
stranami 
 

prováděcí smlouvu. 
 

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

 

Příkazce: Česká republika – Ministerstvo 
zemědělství 

 

 
„Quality assurance projektu PRAIS“ 

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

 

Zastoupený: David Šetina 
Ředitel Odboru informačních a 
komunikačních technologií 

 

IČ: 000 20 478  
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1. Specifikace předmětu požadovaného plnění 

Předmětem plnění je zajištění kontroly kvality dodávky (quality assurance, dále také „QA“) 
migrační fáze projektu PRAIS (projektem PRAIS se rozumí plnění veřejné zakázky s názvem 
PROVOZ A ROZVOJ APLIKAČNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB NA MZE „PRAIS“) ze strany 
nezávislého dodavatele s dostatečnou praktickou zkušeností s realizací obdobných projektů. 
Hlavní úkoly QA budou tyto:  

- součinnost a odborná podpora ve fázi posouzení nabídek veřejné zakázky PRAIS, zejména 
v oblasti prokazování kvalifikace, kvality zpracování technické části nabídky a 
přiměřenosti nabízené ceny; 

- tvorba Migrační metodiky objednatele, a to jak obecné, využitelné pro jakékoli budoucí 
migrační projekty, tak i konkrétní obsahující potřebný detail pro realizaci migrace v rámci 
projektu PRAIS; 

- součinnost a kontrola realizačních kroků při migraci ze strany poskytovatele plnění 
v rámci projektu PRAIS ve vztahu k vytvořené migrační metodice;  

- vedení registru věcných a technických rizik a včasné upozorňování na potenciální 
problémy směrem k řídícím strukturám projektu. 

 
Další činnosti: 

- revize aktuálního stavu informačních systémů obsažených v projektu PRAIS; 
- revize technické kvality systémů zahrnutých do projektu PRAIS; 
- revize Softwarového procesu v oblasti systémů zahrnutých do projektu PRAIS. 

 
Objednatel předpokládá možné získání následujících výstupů: 

- získání obecné dokumentace Metodiky migrace použitelné pro budoucí projekty; 
- dopracování konkretizované metodiky migrace v detailu potřebném pro realizaci v rámci 

projektu PRAIS; 
- součinnost zkušeného partnera při řešení problémů a možných sporů, koordinace těchto 

aktivit; 
- koordinace a součinnost při realizaci migrační fáze projektu PRAIS;  
- součinnost přímých a zkušených vývojářů v programovacích jazycích; 
- dohled nad nastavenými pravidly po dobu dalších 3 měsíců od spuštění kontraktu dle 

nových pravidel ze smlouvy k projektu PRAIS. 
 
Poskytovatel bude poskytovat plnění výhradně v rozsahu sjednaném v prováděcích smlouvách. 
Objednatel není povinen vyzvat poskytovatele k uzavření prováděcí smlouvy ve vztahu k žádné 
části plnění. 
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Způsob zadání požadavků na služby 

Výše uvedené činnosti budou zadávány vždy prostřednictvím členů projektového týmu PRAIS 
nebo oprávněnou osobou dle bodu 5 rámcové smlouvy formou v tomto bodě uvedenou. 
V případě této prováděcí smlouvy lze využít i telefonické zadání, které bude následně 
zaznamenáno standardním způsobem.  

 
 

2. Předpokládaný počet hodin 

Objednatelem předpokládaný počet hodin potřebných na straně poskytovatele k poskytnutí 
poptávaných služeb činí v měsíci listopad 2016: 230 hodin. 

3. Termín a místo plnění 

Služby v rozsahu dle této výzvy budou poskytovány v průběhu měsíce listopadu 2016.  

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

4. Další požadavky příkazce na předmět plnění 

Objednatel požaduje v rámci předmětu plnění v průběhu měsíce listopadu 2016, tj. do 30. 11. 
2016 nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného předpokládaným počtem hodin této 
výzvy a čl. 4.2 smlouvy S2016-0205.  

5. Termín pro potvrzení výzvy 

Do 5 dnů od vyhotovení této výzvy. 
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Vyhotoveno ve dvou stejnopisech. Každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu. 
 
V Praze dne 2.11.2016 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

David Šetina 
ředitel Odboru informačních a komunikačních 

technologií 

 
 
 
 

_______________________________ 
Profinit EU, s.r.o. 

Tomáš Pavlík, jednatel 

 


