
ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257042417 Fax: 257042609  
IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 
 

V Praze dne 22. září 2011 
Č. j.:  232/88443/2011 – 3 

 
 

Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu 
s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) 

 

Referent: Mgr. Oldřich Sekyra, tel. 257043051 

Příloha: 

 

č. 1 - Zadávací dokumentace 

č. 2 - Krycí list nabídky 
 
 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
Růžová 943/6 
110 00 Praha 1 

 
 
       V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:                                                                     

„Rozšíření služeb bezpečného datového centra pro provoz IISSP“ 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávajících služeb bezpečného datového 
centra poskytovaných zadavateli na základě Smlouvy na služby bezpečného datového 
centra pro provoz Integrovaného informačního systému státní pokladny ze dne 
13.11.2009 č.332/127/2009, ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.12.2009 č.332/164/2009 a 
Dodatku č.2 ze dne 30.3.2010 č.332/009/2010 (dále jen Smlouva), v důsledku realizace 
předmětu schválených změnových požadavků zadavatele.  
 
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky nezbytné pro zpracování nabídky je 
uvedeno v Příloze č. 1 – Zadávací dokumentace 
 

       
II. Doba trvání zakázky, místo dodání a klasifikace předmětu veřejné zakázky 

a) Doba trvání zakázky (lhůta pro dokončení): od uzavření smlouvy (Dodatku č. 3 k 
původní smlouvě) do 15. listopadu 2014 (pokud není v zadávací dokumentaci uveden 
jiný termín).. 



b) Místo dodání (plnění): Pracoviště dodavatele - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní 
podnik, výrobní závod III, Na Vápence 14/915, Praha 3. 

c) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 72222300-0 
 
   
III. Splnění kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele 
tímto způsobem: 

 
a) podle § 54 odst. a) a b) zákona předloží dodavatel prostou kopii výpisu z obchodního 

rejstříku a prostou kopii dokladu  o oprávnění k podnikání.  
 
Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije Přílohu č. 2 – Krycí list 
nabídky (dodavatel může použít vlastní formulář se stejným obsahem).  
 
 
IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek, požadavek na způsob zpracování 

nabídkové ceny,  podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jiné požadavky 
zadavatele a technické podmínky 

      Viz Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace. 
 
 
V. Identifikační údaje zadavatele  
      Veřejný zadavatel:    Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
       PSČ:   118 10 
       IČ:   00006947 
        DIČ:   CZ00006947 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby: Ing. Luděk 
Novotný, ředitel odboru 33 - Rozvoj ICT resortu.   
 
Pro věcné jednání je určen Ing. Leo Vávra, vedoucí oddělení 333 MF, tel. 257042608. 

 
 
VI. Nebude-li jednání vedeno písemně, pak musí výzva obsahovat místo, den a hodinu 

konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno (§ 34 odst. 2 
písm. d) zákona) 
Jednání s Ing. Luďkem Novotným (telefon 257042827) se uskuteční po předběžné 
domluvě v kanceláři č. 264 Ministerstva financí, Voctářova 9, Praha 8 dne 27. září 2011 
v 9,00 hodin a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. 

 
 
VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro 

podání nabídek  
Termín posledního možného jednání s Ing. Luďkem Novotným je možné uskutečnit na 
základě předběžné domluvy na výše uvedeném místě dne 25. října 2011 v 9,00 hodin. 

 
 



VIII. Lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v 
rámci jednání  
a)   Nabídku zašlete v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem dodavatele, 

případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem, 
nebo zástupcem, je-li právnickou osobou na přední straně označené „Jednací řízení 
bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – „Rozšíření služeb bezpečného datového 
centra pro provoz IISSP“ – odd. 232/Se“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte 
osobně v podatelně na adrese zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, 
Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1. 

 
b)  Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou po 

ukončeném jednání,     
                                                 nejpozději do 31. října 2011. 

 
IX. Zrušení zadávacího řízení (§ 84 odst. 4 zákona) 
       Zadavatel  je oprávněn  zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               .....................................…….  
                                                                                              zadavatel                                                             

       Ing. Stanislav Sluka 
   ředitel odboru – Finanční 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

 
 
A) Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny  
 

a) Zadavatel požaduje k jednání o předmětu veřejné zakázky vypracování návrhu 
Dodatku č. 3 smlouvy. Níže uvedené obchodní podmínky požadované 
zadavatelem budou předmětem jednání a na základě výsledku jednání bude 
podána nabídka (viz Čl. VII. výzvy k jednání). 

b) Návrh Dodatku č. 3 smlouvy bude předložen v nabídce a bude podepsán 
statutárním orgánem, nebo pověřeným zástupcem uchazeče, nebo uchazečem, 
je-li fyzickou osobou. 

 
 
B) Platební a obchodní podmínky 

jsou stanoveny ve Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz 
Integrovaného informačního systému státní pokladny ze dne 13.11.2009 č.332/127/2009, 
ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.12.2009 č.332/164/2009 a Dodatku č.2 ze dne 30.3.2010 
č.332/009/2010. 
Zadavatel v rámci aktualizace obchodních podmínek požaduje zapracovat do návrhu 
smlouvy (Dodatku č. 3) následující text: 
„Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu 
neurčitou.“ 

 
C) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

1) Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH, a nabídková cena včetně DPH. 

2) Výše nabídkové ceny za dobu účinnosti smlouvy (s DPH, DPH, bez DPH). 
3) Výše nabídkové ceny bude dále členěna na cenu za: 

a) dílčí ceny za jednotlivé oblasti služeb po dobu účinnosti smlouvy, 
b) výši měsíční platby za jednotlivé oblasti služeb, 
c) výši měsíční platby celkem. 

4) Celková nabídková cena a její členění bude vyplněna do Přílohy č. 2 – Krycí list 
nabídky. 

5) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady vyplývající z požadavku na záruku 
a dodací podmínky.. 

6) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
7) Nabídková cena bude uvedena v Kč. 
8) Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. 
9) Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 
 

D) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce a bude 
podepsána statutárním orgánem, nebo pověřeným zástupcem uchazeče, nebo uchazečem, 
je-li fyzickou osobou. 



 
a) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 

v omyl. 
b) Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých 

oddílů (kapitol). 
c) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou 

číselnou řadou. 
  
Nabídka bude obsahovat, kromě povinných informací a popisu způsobu zajištění 
předmětu veřejné zakázky a nabídkové ceny, kompletní návrh Dodatku č. 3 smlouvy 
včetně všech příloh odpovídajících nabídce v elektronické podobě ve formátu MS Office 
2003 (na vloženém CD disku). 

 

E) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky  
V rámci nabídky musí být kromě popisu rozsahu a způsobu poskytování rozšířených 
služeb provedena i komplexní detailní cenová kalkulace dle jednotlivých funkčních 
oblastí nově poskytovaných služeb.  

 
F) Technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky  

 
 

Specifikace předmětu veřejné zakázky 
 
 

    ZP005 –  Provoz IPv6 
 
Zadání: 
Pro potřeby Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) zajistit dostupnost 
služby pro koncové uživatele přistupující sítí internet pomocí protokolu IPv6. 
 
Dopad na kvalitativní parametry  Služby:  
Kvalitativní parametry poskytování Služby SLA nebudou stanoveny pro komponentu 
„Zajištění dostupnosti IISSP protokolem IPv6“ v souladu s kvalitativními parametry 
poskytování Služby podle Smlouvy, ale jako specifické kvalitativní parametry: 
 

 Nedostupnost Služby prokazatelně zapříčiněná závadou vyvolanou 
implementací a provozem komponenty „Zajištění dostupnosti IISSP 
protokolem IPv6“ nebude započítávána do celkové roční nedostupnosti 
Služby.  

 
 Požadované lhůty pro obnovení Služby z důvodu libovolné závady 

prokazatelně vyvolané implementací a provozem komponenty „Zajištění 
dostupnosti IISSP protokolem IPv6“ nebudou v souladu s kvalitativními 
parametry poskytované Služby podle Smlouvy. Pro řešení takové závady je 
definována  Doba zásahu následující pracovní den (DZNPD). 

 
Dopad na cenu Služby:  bez dopadu 

  
ZP006 –  Poskytování Dodatečných činností II 



 
Zadání: 

 Pro potřeby Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a pro 
kontrolu kvalitativních parametrů služby „Zajištění a provoz produkčního prostředí 
IISSP“ (dále jen „Služba“), požaduje MF zajistit a poskytovat Dodatečné činnosti II 
(dále jen „DČ II“) v rozsahu uvedeném v následující tabulce: 

   

ID Popis činností tvořících DČ II 

1. 
V případě výpadků Služby BDC nebo jednotlivých komponent  poskytne STC relevantní výpisy 
logů a další dostupné informace, které budou popisovat postup řešení poruch a incidentů 
Systému BDC.   

2. Změna kvalitativních parametrů Služby pro komponentu „Zajištění a provoz INTEL serveru pro 
BI precalculation service“. 

3. Změna kvalitativních parametrů Služby pro komponentu „Zajištění a provoz prostředí pro 
testování třetích stran“.   

4. Poskytování „Dočasného provozu“ s definovanými kvalitativními  parametry poskytované 
služby. 

5. 

Úprava kvalitativních parametrů poskytované Služby podle schválených dokumentů: 
- „Návrh procesů a postupů pro zajištění podpory IISSP“, 

- „Plán kontinuity a obnova produktivního provozu IISSP“  

 a zahájení poskytování Služby podle nových parametrů. 

6. Stanovení metodiky, pravidel aktualizace a schvalování projektového dokumentu „Kategorizace 
závad Služby BDC“, podle kterého smluvní strany hodnotí kvalitu poskytované Služby. 

 

 Úprava hodnocení, kontroly plnění a akceptace úrovně poskytovaných Služeb podle 
článku 8 odst. 8.3 Smlouvy. 

 
Dopad na kvalitativní parametry  Služby:  
Pro ID 2.  
Pro provoz této komponenty se její nedostupnost v běžné provozní době a v rozšířené 
provozní době z důvodu nižší požadované dostupnosti započítává do celkové roční 
nedostupnosti Služby pouze v období jejího aktivního využívání, tj.: 

 v rozšířené provozní době v úterý až pátek v časovém rozmezí od 02:00 hodin 
do 06:00 hodin; 

  v běžné provozní době v úterý až pátek v časovém rozmezí od 06:00 hodin do 
10:00 hodin; 

  v rozšířené provozní době v sobotu v časovém rozmezí od 02:00 hodin do 
10:00 hodin. 

 
Pro tuto komponentu platí lhůty pro obnovení Služby definované ve Smlouvě, v rozsahu dle 
dokumentu Dostupnost a kategorizace závad služby Zajištění a provoz produkčního 
prostředí IISSP. 
 
Pro ID 3.  



Pro provoz této komponenty se nedostupnost v běžné provozní době a v rozšířené provozní 
době z důvodu nižší požadované dostupnosti započítává do celkové roční nedostupnosti 
testovacího prostředí. 

Lhůty pro obnovení Služby platí pro tuto komponentu stejné jako v  testovacím prostředí. 
 
Pro ID 4.  
Po dobu Dočasného provozu budou platit následující pravidla: 

 nedostupnost Služby v produktivním prostředí se bude započítávat do celkové 
roční nedostupnosti testovacího prostředí; 

 vývojové, testovací a školící prostředí bude v plánované odstávce; 

 komponenta „Testování třetích stran“ bude mimo provoz; 

 pro obnovení Služby v produktivním prostředí (provozované v záložním 
prostoru) budou platit lhůty stejné jako v testovacím prostředí, tedy:  

o kritická závada  -  24 hodin; 

o hlavní závada    -  72 hodin; 

o vedlejší závada - 168 hodin. 
 
Pro ID 5.  
Doplnění definice nedostupnosti Služby a způsob stanovení lhůty pro obnovení Služby o 
přesně vymezené výjimky, při kterých některé komponenty Služby nebo celá Služba nejsou 
dostupné a přesto se nezapočítávají do celkové roční nedostupnosti Služby ani do lhůty pro 
obnovení Služby.  
Jedná se zejména o tyto vymezené výjimky: 

 Doba od podání informace zástupcem STC o závadě nebo nedostupnosti Služby 
spolu se žádostí o převod produktivního prostředí do záložního prostoru 
Vedoucímu provozu za MF do okamžiku rozhodnutí MF (schválení či zamítnutí) o 
převodu produktivního prostředí do záložního prostoru 

 v případě schválení požadavku: 

o doba do poskytnutí požadované součinnosti provozovatelem IISSP při 
převodu produktivního prostředí do záložního prostoru z důvodu závady 
nebo nedostupnosti Služby; 

o doba potřebná pro realizaci požadavků na dorovnání záložního prostoru 
(vznesených ze strany provozovatele IISSP) při převodu produktivního 
prostředí do záložního prostoru z důvodu závady nebo nedostupnosti 
Služby. 

 v případě zamítnutí požadavku: 

V případě, že MF zamítne žádost STC o převod produktivního prostředí do 
záložního prostoru, (na základě posouzení a projednání s dotčenými týmy IISSP), 
se celková doba pro odstranění závady a nedostupnost Služby řídí ustanovením 
Smlouvy, ve znění dodatků resp. dokumentu  “Dostupnost a kategorizace závad 
služby Zajištění a provoz produkčního prostředí IISSP.“ (Doba od podání 
žádosti do rozhodnutí MF je ošetřena v prvním bodu). 

 celková doba od podání informace zástupcem STC o možnosti zpětného přechodu 
produktivního prostředí ze záložního do primárního prostoru do okamžiku zahájení 
tohoto převodu v termínu dle rozhodnutí MF. 



 
Tyto vymezené výjimky, případně další, budou definovány a pravidelně aktualizovány podle 
aktuálních provozních dokumentů IISSP v dokumentu „Dostupnost a kategorizace závad 
služby Zajištění a provoz produkčního prostředí IISSP“. 
  
Dopad na cenu Služby:  bez dopadu 
 
 
ZP007 –  Zajištění specifických činností při správě a servisní podpoře IISSP 
 
Zadání: 

Jednotlivé požadované činnosti budou sdruženy do projektových rolí tak, aby je mohly 
zastávat konkrétní konzultanti. Zadavatel (MF) požaduje pružné zadávání rozsahu 
Specifických činností tak, aby rozsah činnosti odpovídal potřebám projektu IISSP při 
realizaci jednotlivých projektových fází.  

Pro zadávání bude MF připravovat Zadávací a pověřovací listy vždy na konkrétní 
období, tj. na jeden měsíc dopředu a bude je schvalovat odpovědný zástupce MF (ředitel 
projektu IISSP za MF).    

Kontrola a akceptace vykonaných činností bude za MF v kompetenci odpovědného 
zástupce MF.  
 

Název role Plánované měsíční 
čerpání 

Bezpečnostní analytik IISSP cca 15 MD 

Architekt infrastruktury IISSP cca 17 MD 

Vedoucí týmu architektury IISSP cca 21 MD 

Business analytik IISSP cca 15 MD 

Procesní analytik IISSP cca 15 MD 

Konzultant provozu IISSP cca 15 MD 

Administrátor cca 21 MD 

MD = člověkoden v rozsahu 8 pracovních hodin 
 
Dopad na kvalitativní parametry  Služby:  nejsou 
   
Období poskytování služby: od podpisu Dodatku č.3  do 31.12.2012. 
 
Dopad na cenu Služby:   
Cena za poskytování Specifických činností bude pohyblivá podle zadaného, schváleného a 
akceptovaného plnění, které potvrdí odpovědná osoba za MF (ředitel projektu IISSP za MF).  
Pro výpočet ocenění poskytnutých Specifických činností v daném období podle jednotlivých 
rolí budou použity sjednané jednotkové ceny za každou roli. 

 
 

ZP008 –  Poskytování prostředí pro testování třetích stran a školení 



 
Zadání: 
V rámci stávající Služby bezpečného datového centra pro provoz Integrovaného informačního 
systému státní pokladny (dále jen „Služba“) vybudovat nové prostředí (rozšíření Služby) pro 
testování třetích stran a školení, zahrnující: 

 
 Přemístěné stávající Testování třetích stran (provozované v primárním prostoru) 
 Vytvořené prostředí Testování třetích stran pro moduly RIS a CSUIS 
 Přemístěné stávající školicí systémy (SKOL). 

 

Specifikace SW a HW požadavků 

SID Aplikace Host 
name 

SAPS RAM (GB) HDD (GB) 

X1T ARP pro PI x1tc1t 532,96 2,00 2 

X2T ARP pro EP / ERP x2tc1t 532,96 2,00 2 

SAP ERP e1tc1t 1 598,87 10,00 60 E1T 
SAP ERP – databáze e1td1t 799,44 6,00 220 

SAP EP p1tc1t 1 065,92 10,00 60 P1T 
SAP EP – databáze p1td1t 532,96 4,00 60 

SAP PI i1tc1t 1 598,87 12,00 60 I1T 
SAP PI - databáze i1td1t 799,44 6,00 220 

A1T SAP Adapter Engine vč. 
databáze 

a1tc1t 1 065,92 6,00 80 

T1P CUS – testování třetích stran t1pa1p 1 598,87 8,00 100 

P1L 
B1L 

školící systém 1 lrna1s 5 252,90 32,00 1100 

P2L 
B2L 

školící systém 2 lrnas2 5 252,90 26,00 530 

 
 
Celkové  navýšení výkonových a kapacitních parametrů Služby: 
 

SAPS RAM (GB) HDD (GB 
20 632,01 124,00 2494,00 

 
Podrobná specifikace je  uvedena v projektovém dokumentu „Prostředí pro testování třetích 
stran“. 
 
 Dopad na kvalitativní parametry  Služby:  
 Rozšíření Služby bude poskytováno pouze ve zkrácené provozní době tj. v pracovních dnech   
v době od 8:00 do 16:00 hodin. Režim poskytování Služby je uveden v následující tabulce: 
 

Režim poskytování Služby Doba poskytování 

Běžná provozní doba Pracovní dny 6:00 – 20:00 hod 

Rozšířená provozní doba 
Pracovní dny 20:00 – 6:00 hod a mimo pracovní 
dny 

Zkrácená provozní doba Pracovní dny 8:00 – 16:00 hod 



 
Požadavky na roční dostupnost rozšíření Služby (v primárním prostoru) ve zkrácené provozní 
době jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Prostředí Zkrácená provozní doba 

Školící  80,0 % 

Testování třetích stran 80,0 % 

 
 
 
Požadované lhůty pro obnovení rozšíření Služby jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Lhůta pro obnovení Služby v hodinách 
Prostředí 

Kritická závada Hlavní závada Vedlejší závada 

Testování 
třetích stran 

40 hodin   
tj. 5 pracovních dnů 

72 hodin 168 hodin   

Školící  
40 hodin   

tj. 5 pracovních dnů 
72 hodin 168 hodin  

 
 
Období poskytování služby: od 1.12.2011 do 15.11.2014. 
 
Dopad na cenu Služby – podklad k jednání:   
 

Měsíční cena za oblast rozšíření Služby 
v Kč 

Označení 
oblastí dle 
odstavce 

3.2 
Smlouvy 

Oblast služby 

bez DPH DPH s DPH 

3.2.1 Poskytování primárního a  
záložního prostoru 

0,00 0,00 0,00

3.2.2 
Poskytování výpočetního 
výkonu a zálohovacích kapacit 

209261,00 41852,20 251113,20

3.2.3 Poskytování související kritické 
infrastruktury 

4583,00 916,60 5 499,60

3.2.4 
Zajišťování objektové 
bezpečnosti a řízeného 
přístupu 

0,00 0,00 0,00

3.2.5 Poskytování správy, servisní 
podpory SW a údržby HW 

12575,00 2515,00 15090,00



3.2.6 
Zajišťování provozu 
bezpečného komunikačního 
rozhraní 

0,00 0,00 0,00

3.2.7 
Řízení provozu a dohled nad 
kvalitou poskytovaných služeb 

0,00 0,00 0,00

Celkem 226 419,00 45 283,80 271 702,80

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
Název: „Rozšíření služeb bezpečného datového centra pro provoz IISSP“ 
 

2. Základní identifikační údaje 
Uchazeč 
Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

 
3. Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH: 
 

Cena celkem včetně DPH: 

 
 
 
 

  

Všechny níže uvedené ceny musí mít nejvyšší limitní ceny (tj. nejvýše stanovenou cenu): 
Nabídková cena bude dále členěna na cenu za: Kč bez DPH Kč včetně DPH 
a) dílčí  ceny za jednotlivé oblasti služeb po dobu 
účinnosti smlouvy, 
 

  

b) výši měsíční platby za jednotlivé oblasti 
služeb, 
 

  

c) výši měsíční platby celkem.   
 

4. Prohlášení 



Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné. 
 

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 
Datum podpisu:  

Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:  

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  
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