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2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF

3302/067/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

SMLOUVA
o vytvoření dokum entace skutečného provedení prvků 3BS MF

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89 /2012 Sb., 
občanského zákoníku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.ř o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná zakázka malého 
rozsahu zadaná jako přímá výzva na E-tržišti státní správy www.gemin.cz

č.j.: M F-66539/2014/3301
(dále jen „Smlouva“)

mezi 

ČI. I  
Smluvní strany

1.1. Objednatel : Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo : I etenská 15, 118 10 Praha 1
Jednající : Dipl. -  Ing. Miroslav Hejna, ředitel odboru 33
IČ : 00006947
DIČ : CZ00006947
Bankovní spojení : ČNB Praha 1

č.účtu 3228001/0710 
tel.: 257 042 461
fax: 257 042 111

dále jen „Objednatel"

1.2. Zhotovitel : ELTES, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku , vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 29630 

Sídlo : Poděbradská 56, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Zastoupená : Ing. Martinem Škábou, jednatelem společnosti
IČO : 61504513
DIČ : CZ61504513
Bankovní spojení : Česká spořitelna Praha 9

č. účtu: 250405369/0800 
Telefon/Fax : 266 107 239, fax: 281 869 027

dále jen „Zhotovitel"

1. P řed m ět a te rm ín  p lněn í

1. Předmětem plnění této Smlouvy je vytvoření dokumentace skutečného provedení prvků 
Jednotného bezpečnostního systému (JBS) MF v objektecn MF ČR. Rozsan úprav a výkaz prací 
je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Termín předání dokumentace je do 1 měsíce ode dne podpisu této Smlouvy.

http://www.gemin.cz
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2. Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková cena bez DPH uvedená ve Smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a 
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy, 
včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění 
apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění Smlouvy činí:

bez DPH 355 241,- Kč,
slovy (třistapadesátpěttisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeských),

DPH 21 % 74 600,61 Kč,
slovy (sedmdesátčtyřitisícšestsetkorunčeských a 61 haléřů)

včetně DPH 429 841,61 Kč,
slovy (čtyřistadvacetdevěttisícosmsečtyřicetjednakorunčeských a 61 
haléřů)

3. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu -  daňový 
doklad) následující den po převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení 
„dodacího dokladu" (akceptační protokol) o provedeném předmětu plnění oprávněným 
zástupcem Objednatele v místě plnění a to nejdéle do 15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost 
přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

4. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle Smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby,
d) úplné bankovní spojení Zhotovitele,
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku.

5. Společně s fakturou -  daňovým dokladem je Zhotovitel povinen předložit dodací doklad, který 
musí obsahovat jednoznačné označení předmětu plnění, a to včetně přesných názvů položek, 
jejich počtu, jednotkové ceny, značky (výrobce), typ, výrobního čísla a u nehmotného 
majetku také čísla licencí. Dodací doklad připojený k faktuře musí dále obsahovat předepsaná 
jména zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoručně podepsán.

6. Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury -  daňového 
dokladu Objednateli.

7. V roce, v němž je  uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli nejpozději do 
15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

8. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouvě, pokud 
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či na faktuře budou uvedeny 
nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebude přiložen originál dodacího dokladu. Objednatel 
je  v takovém případě povinen, fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová 
Ihůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené 
faktury -  daňového dokladu Objednateli.

9. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně. Úhrada bude provedena bezhotovostné a to na účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.
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4. D odání p řed m ětu  p lnění

1. Místem plnění je  sídlo Objeanatele a veškerá další pracoviště Objednatele.

2. Předmět plnění lze považovat za řádně provedený pouze v případě, že:

a) nemá žádné právní ani věcné vady;
b) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, a 

dokumentů předaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých;
c) předmět plnění má vlastnosti ujednané v této Smlouvě a dále vlastnosti, které 

Objednatel s ohledem na povahu předmětu plnění očekává;
d) odpovídá právním předpisům a závazným i doporučujícím technickým normám platným v 

České republice.

3. Předmět plnění musí odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezDečnosti a 
provozu informačních a komunikačních technologií.

4. Předmět plnění musí být proveden s náležitou odborností a péčí. Zhotovitel prohlašuje, že má 
vzdělání v oboru předmětu plnění, odpovídající současnému stavu poznání.

5. Před předáním předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného 
zástupce Objednatele uvedeného ve Smlouvě o připravenosti k předání. Nedohodnou-li se 
strany jinak, musí být datum předání stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, 
aby mezi doručením oznámení o dokončení a datem předání uplynulo nejméně pět (5) 
pracovních dní.

6. Předmět plnění musí být předán jako celek, předání a převzetí předmětu plnění po částech je 
vyloučeno.

7. Předání předmětu pinění bude doloženo dodacím dokladem podeosaným oprávněným 
zástupcem Objednatele v místě plnění.

5. Přechod v las tn ic tv í a nebezpečí škody

1. Objednatel se stává vlastníkem předmětu plnění dnem převzetí předmětu plnění 
Objednatelem.

2. Objednatel nabývá práva k užívání předmětu plnění dnem převzetí předmětu plnění 
Objednatelem a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto 
plnění.

6. Sankce -  sm luvn í pokuta a úrok  z prod len í

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy či 
právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k úhradě.

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

4. Smluvní pokuta, vzniklá porušením povinnosti Zhotovitele, nevylučuje užití náhrady škody, a to 
v plné výši.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury -  daňového dokladu Objednatelem 
je Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. (Výše úroku z prodlení se řídí 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.)

6. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany Zhotovitele se nepřipouští.

7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek touto smluvní 
pokutou utvrzený.
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7. N áhrada škody

Zhotovitel odpovídá v plné výši za vešxeré škody způsobené Objednateli porušením povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či z právních předpisů. Zhotovitel odpovídá zejména za škody 
způsobené porušením ustanovení této Smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním činem a 
škody vzniklé v důsledku nedostatků či vad plnění

Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.

Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

8. O chrana in fo rm ací

Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické 
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o veřejných 
zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a neumožnit třetím osobám přístup k 
důvěrným informacím, které jsou vymezeny níže. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
není tímto ustanovením dotčena.

Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objeanatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve smyslu 

ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je  Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

b) které jsou nebo se sranou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

d) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňuj! podmínky odst. 3 
výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace 
získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že neumožní přístup k důvěrným informacím druhé strany bez 
jejího souhlasu jakékoliv třetí osobě, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné 
kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné 
informace Objednatele proti zcizení nebo jinému zneužití.

Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná.

Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám.

Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto člárku je stanoveno po dobu 5 let od ukcnčení 
smluvního vztahu.



10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel 
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto 
článku, je  druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 
Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

9. U končení sm luvního vztahu

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to dle čl. 1. odst. 2 této Smlouvy.

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1 
tohoto článku. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva na dobu neurčitou, práva 
z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého 
obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před uDlynutím doby uvedené v odstavci 1 
tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými 
právními předpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této 
Smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení 
Smlouvy.

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvv odstoupit v následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
bj Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
c) Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

6. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je  důvodem pro odstoupení Smlouvy ze 
strany Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po 
termínu plnění;

b) porušení Dovinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 kalendářních 
dní od jejich oznámení Objeanatelem;

c) realizace předmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména předpisů 

upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);
e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní 

od doručení výzvy Objednatele.

7. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupení Smlouvy ze 
strany Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury -  daňového dokladu o více jak 30 kalendářních 
dní, přičemž nárok na urok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od 
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

8. V případě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto článku je  po marném uplynutí 
příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

9. Objednatel má v případě svého odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvv 
Zhotovitelem (kromě jiného) nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, 
které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
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10. Odstoupení od této Smlouvy musí bvt DÍsemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení 
této Smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od Smlouvy odstoupit.

11. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
straně, nebo pozdějším dnem v tomto oznámení uvedeném.

12. Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou se 
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva 
na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o mlčenlivosti a ochraně 
informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení cd 
Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporu.

10. Práva duševního v las tn ic tv í

1. Zhotovitel je povinen zajistit, abv předmět plnění dle této Smlouvv byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyolynul 
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě porušení tohoto 
závazku je  Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, 
přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

11. Rozhodné právo, řešen í sporů

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smjouvy nebo z jejího porušení, 
ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

12. O právněné osoby

1. Každá ze smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu. Oprávněné osoby jsou oprávněny 
jménem stran provádět veškeré úkor.y v rámci akceDtačních procedur dle Smlouvy.

2. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu Smlouvy 
nebo jejího předmětu.

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke 
Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

4. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených oprávněných osobách, kteří budou za smluvní 
strany jednat ve věcech obchodním:

Za Objednatele. Dipl. -  Ing. Miroslav Hejna, tel: +420 257043072
e-mail: miroslav.hejna@mfcr.cz 
korespondenční adresa:
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 

Za Zhotovitele. Ing. Martin Škába, tel: +420 602320486
e-mail: skaba@eltes.cz 
korespondenční adresa:
Poděbradská 56, 198 00 Praha 9

13. Záručn í podm ínky a sankce za p ro d len í s o d s tran ěn ím  vady

1. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve Smlouvě záruku za jakost v aélce 
trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne řádného předání předmětu plnění Objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady/nedostatky předmětu plnění 
do 10 dnů od prokazatelného nahlášení nedostatku/vady. Zhotovitel je povinen vady 
odstranit opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem podle 
volby Objednatele.
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3. V případě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad předmětu plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku 6 (Sankce -  smluvní 
pokuta a úrok z prodlení).

4. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto Smlouvou 
a podmínkami stanovenými právními předpisy.

5. Objednatel je  oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční 
doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že akceptací předmětu pinění není dotčeno právo Objednatele 
uplatňovat práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu 
akceDtace.

6. Právy vyplývající z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele 
z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

15. Závěrečná ustanoven í

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího Dodpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňoval pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

3. Zhotovitel neni oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy či v souvislosti 
s touto Smlouvou ani tuto Smlouvu jako celek, převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na 
třetí osobu ani učinil jakékoliv právní jednání, v důsledku něhož by došlo k převodu či přechodu 
práv či povinností vyplývajících z této Smlcuvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.

4. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy Dylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či 
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

5. Nedílnou součástí této Smlouvy je  je jí následující příloha: Příloha č. 1 Rozsah plnění a výkaz 
prací

6. V případě rozporu této Smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení Smlouvy.

7. Tato Smlouva je  vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

8. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které 
upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už 
ústní či písemné.

V Praze dne V Praze dne Š A & J r
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Příloha č. 1 -  Rozsah plnění a výkaz prací

Popis výkonu Jednotka Počet Za jednotku Za položku

DSP - sjednoceni aktualizaci a ZL, lokalita LET 15
kpl 1 31 175.00 Kč 31 175,00 Kč

DSP - sjednoceni aktualizaci a ZL, lokalita LET 9 kpl 1 21 961,00 Kč 21 961,00 Kč

DSP - sjednoceni aktualizaci a ZL, lokalita VOC kpl 1 20 195,00 Kč 20 195,00 Kč

DSP - sjednocení aktualizaci a ZL, lokalita LEG kpl 1 13 725,00 Kč 13 725,00 Kč

DSP - sjednocení aktualizaci a ZL, lokalita POL kpl 1 10 980,00 Kč 10 980,00 Kč

DSP - sjednocen! aktualizací a ZL, lokalita HI B kpl 1 2 745,00 Kč 2 745,00 Kč

DSP - tisk 2 výtisk / lokalita tisk 45 900,00 Kč 40 500,00 Kč

VRN (doprava, koordinace,...) kpl 1 10 000,00 Kč 10 00C.00 Kč

Úprava plánů SW nadstavby ABI ks 35 950,00 Kč 33 250,00 Kč

Úprava symbolů jednotlivých prvků v ABI ks 524 30,00 Kč 15 720,00 Kč

Úprava symbolů komunikace ústředen s ABI ks 10 30,00 Kč 300,00 Kč

Úprava symbolů grup systému EZS v ABI ks 29 30,00 Kč 870,00 Kč

Úprava symbolů ostatních souborů (POS. AVS, CCTV ....) ks 1896 30,00 Kč 56 880,00 Kč

Úprava ovládacích prvků v ABI ks 10 250,00 Kč 2 500,00 Kč

Úprava skupin uživatelů ks 30 240,00 Kč 7 200,00 Kč

Úprava oprávnění ks 60 140,00 Kč 8 400,00 Kč

Úprava textových popisů v t IW prvcích EZS ks 84 360.00 Kč 30 240,00 Kč

Úprava textových popisů v HW prvcích ACS ks 25 360,00 Kč 9 000,00 Kč

Úprava textovýcn popisů v HW prvcích EPS ks 15 360,00 Kč 5 400,00 Kč

Úprava aplikace Network Client ks 5 240,00 Kč 1 200,00 Kč

Úprava scriptu ks 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

VRN (doprava, vstupy, koordinace...) kpl 1 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Bez DPH celkem 355 241,00 Kč

DPH v základní sazbě celkem 74 600,61 Kč

Včetně DPH celkem 429 841,61 Kč
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