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I. PREAMBULE

- a''a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
' lámci otevřeného řízení d|e $ 21 odst' 1,

zakázkách' Ve Znění pozdějších předpisů (dále
-a pod|imitní veřejnou zakázku na dodávky.
::<imentaci neuvedené se řÍdítímto zákonem'

je vypracována jako podklad pro podání nabídek
písm. a) zákona č. 13712006 Sb., o veřejných
)en ,'zvz") a ve smyslu ostatních ustanovení ZVs
Práva, povinnosti či podmínky V této zadáVací

EVRoPsKÁ UNll
EvRoPsKÝ FoND PRo REGloNÁLN Í nozvoJ
lNvEsTlcE oo VAšÍ 6UDoU(NosIl

'::á'irr nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá uchazeč (nebo dále rovněŽ ,,dodavatel'') plně a

=zz .',^,ac zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím
:::_ _<ár' Předpokládá se, Že uchazeÓ před podánÍm nabídky peólivě prostuduje všechny
^^-''- ' 'c'r'-láře termíny a specifikace obsaŽené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
=:. ': ':'azeé neposkýtne včas všechny požadované informace a dokumenty' nebo pokud jeho
_=: :J. _3:':3 v kaŽdém ohledu odpovídal zadávacím podmínkám, můŽe tato skutečnost mít za
:_s .::{ ,,|azen': nabídky a nás|edné vy|oučení uchazeče ze zadávacího řízení '

Zz:z,z'.= '=-.JŽe vzÍl v Úvahu Žádnou výhradu uchazeěe k zadávacím podmínkám obsaŽenou v

'.-. 'e.;ce jakáko|iv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky a vyloučení uchazeěe ze

V přÍpaciě' Že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a sluŽeb' která
platí pro určitého podnikateIe (osobu) za příznaÓná, umoŽňuje zadavatel použití i jiných,
kva|itativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem poŽadovanou funkcionalitu
(bl,t' jiným způsobem)'

ll. zÁxlaoruí Úoale o znonvnrru veŘe.lruÉ zaxÁzxY

Název zadavatele: HACo, spol' s r'o'
Síd|o: Svobody 826/88' Liberec 15' PsČ 460 15
lČ: 61535699
DlČ: cZ61535699
Plátce DPH ANo

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem' oddíI C, vložka
7514

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je Jan Hájek -
jednatel společnosti nebo ing. Martin Hav|ín - jednateI společnostj.

Kontaktní osoba zadavatele:

Kontaktní osobou v souvislosti s touto Veřejnou zakázkou je: Ladislava Kovářová, ekonom, e-mai|:
ladislava.kovarova@haco.cz.
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1. Základní vvmezení předmětu zakázkv

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lCT řešení pro projekt 
',Zvyšování vnitřní efektivity

společnosti HACO' spol. s r.o. pomocí lCT prostředků, reg'č. 2.2 lTP03/520' ve stupni komplexní
dodávky' Cílem projektu je vytvoření kompaktního informačního systému poskytujícímu vedení
společnosti a pracovníkům informace pro efektivní řízení a rozhodování a plnění pracovních
povinností. Zadavatel uzavře s jedním dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení
písemnou Smlouvu o dílo'

2. PodrobnÝ popis předmětu zakázkv

2.1. Rozsah činností při plnění předmětu zakázky:

Rozsah činností při plnění předmětu zakázky je komplexní dodávka dále specifikovaného
hardwaru a softwaru' Podle NAŘÍZENí KoMlSE (Es) č. 2151/2003, kteým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219512002' o spoleóném slovníku pro veřejné zakázky
(cPV)' je předmět plnění zařazen do těchto kategorií:

CPV kód: 48000000-8 Balíky programů a informační systémy
CPV kód' 30000000-9 Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek

a balíky programů
CPV kód: 72000000-5 |níormační technologie: poradenství' vývoj programového

vybavení, internet a podpora

Lze předpokládat, Že výše uvedené kategorie se budou týkat nás|edujících podskupin:

CPV kód:
CPV kód:
CPV kód:
CPV kód.

CPV kód:
cPV kód:
CPV kód:
cPV kód:
cPV kód:
CPV kód:

48800000-6 lnformační systémy a servery
48700000-5 Nástroje pro balíky programů
48600000_4 Balík databázových a operačních programů
48300000-1 Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků,

plánování a produktivitu
48200000-0 Balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet
30200000_1 Počítače
72200000-7 Programování programového vybavení a poradenské služby
72300000-8 Datovéslužby
72400000-4 lnternetové služby
72600000-6 Výpočetní podpora a poradenské služby

2.1,1. HARDWARE
V rámci dodávky by měl být dodán následující hardware v širším pojetÍ, tj. Včetně počítaěové a
další techniky:

-4-
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Název položkv Počet Upřesnění
H\A! zařízení umoŽňující výkon
aplikace pro e-mailovou
komunikaci

1 pro 15 uŽivate|ů

UPS - napáiecí zdroi 2ks 2 VÝkonnÝ záložnízdroi pro 2 servery
2x SW|TCH 48 portů 2 VýkonnÝ switch - 24 pottů Giqabit
terminál 1ks 1 vč' SW: s oper.syst.; přenosný terminál pro sběr dat
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:,:.Tí HDD na
- a_lá|'zá|ohování

1

-a b let 4 Vč. sW: s oper'syst.
l s<cvé poIe-zálohovacÍ
::'z3ní

1

- I D pro NAS l TB/Raid edition 5ks
-_. D/a 12 min.: oamět': 4GBRAM. pevnÝ dÍSk: 500GB

]'=] s Ieoší araÍ]ckou kartou 2 min.: pamět': 16GBRAM' pevný disk' 1000GB
'- =a I !^^ir^. 14 LED monitor - min.: 22" Monitor
,: ::_:' á PC skřÍň 2-,:::^::'ý bezdrátový 5

1 VÓ' SW pro zmapování přesného počtu Výtisků na
iednotlivÝch zařízeních

'+:; -s:: : ^ -: -_ r- vs l' rozvad ěč 1

1 Rackový server, min.: 1xCPU QuadCore 2,13GHz,
36GB DDR3 l333MHz

1 Rackový server, min.: 1xCPU QuadCore 2,13GHz,
36GB DDR3 1333MHz

-,', _ 
s: - a:{., c:c monitoring 8

Zž<iacnÍ hardwarová vybavenost by měla zůstat zachována. Na základě následně provedené
ar,al'jzy lze akceptovat dílčí změny' které povedou k eíektivnějšímu vyuŽívání informačního
systému nebo k efektivnějšímu řízení či zpracovánÍ dat.

2.1,2. SOFTWARE
PoŽadujeme' aby byl dodán kompaktní informační systém poskytující vedení společnosti a
pracovníkům informace pro efektivní řízení a rozhodování.

V rámci dodávky by měl být dodán následující software V ŠirŠÍm
informační systém' ale i podpůrné softwary pro nadefinovaný hardware

-5-
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Název položkv Počet Upřesnění
SW pro e-mailovou komunikaci 1 Komplexní produkt pro e-mail. kom unikaci a týmovou

Spolupráci pro 15 uŽivate|ů
Antivir. oroqram 1 (20x pro PC, 2x pro servery)
SW Office pro 15 stanic 15 Kancelářský balíček
SW pro zálohování' obnovu a
práci s diskovými oddílv

2 pro 2 servery

Grafický SW 1 sada nástrojů pro graí. návrhy tištěného obsahu, webů,
elektronických kn jh apod.

SW na monitorino PC 1 Pro 20 uživatelů
SW pro datab.server pro 15
uživatelů

1

SW SQL server 2008 Standard
R2 64bit + 16CAL

1

SW pro terminá|. server pro '15

uŽivatelů
1

Terminálové licence pro
vzdálený přístup

1
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2.2. Požadavky na informační systém:
. KompIexnost a komfortnost systému
. optimalizace a automatizace procesů napříč firmou
. Rychlá dostupnost' provázanost a aktualizace informací
. Logistická optimalizace
. Zvýšení eíektivity práce zaměstnanců
. Bezpečnost systému
. Otevřenost systému pro uživatelské úpravy
. Modernítechnologie
. Možnost uživateIského rozšiřoVání polí tabulek
. Deíinice přístupových práv až na konkrétní pole tabulky
o Jednotné uživatelské lozhranÍ všech modulů _ žádné externí aplikace
. Pracovní prostředí v české a bulharské vezi
. Správa B2B e-shopu přímo v prostředí informačního systému

Detailní požadavky na změny dle jednotlivých oblastí:

Účetnictví: - provázanost dokladů
- elektronický bankovní styk
- expoň ze Systému do pdf' xls
- uživatelská tvorba pohledů a filtrů
- napojení na insolvenční rejstřík' registr firem
- elektronický styk s úřady státní správy
- sledování zakázek' středisek
- podpora lntrastat (statistika pohybu zboŽí v rámci EU)
- podpora Ekokom (obalové hospodářství)
- podpora datových schránek
- upomínkové řízení

Fakturace' obchod: - závěrka poštovních balíků

Skladv:

- elektronická fakturace (např. EDl)
- odběratelské a dodavatelské ceníky
- rozsáhlý poóet různých cenových hladin
- tvorba a propojení e-shopu
- řízení vztahu se zákaznÍky
- automatické generování objednávek

- skladové hospodářství formou čárových kódů, mobilní terminály
_ organizace a řízení konsignačních skladů

Mzdv a personalistika: - propojenost s docházkovým systémem
mzdy časové, úkolové; směny' nepřetržitý provoz apod.

ManaŽerská nadstavba: 
: Lili::i'j:,"Jfilťť#:#::n:J;ťU:iJf ̂  

vedoucích

finanční plánovánÍ (plán zdrojů a výdajů; předpověd' likvidity)
-6-
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lnformačnísystém - licence +

implementace + instalační
práce + analÝzv

1 Pro 22 uživatelů (15 současně pracujících uŽivatelů, 1
licence pro terminály' 6 licencí pro dotykové monitory)

docházkový svstém 1

operační svstém pro 14 PC 14
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=':'ektové řízení:

,t.iroba.

_:: s: 1a

_ plánování a řízení projektů vč. změnového řÍzení
- propojenost se zápisy z projektových porad
- milníky, směrové plány' Ganttův diagram

- plánování výroby vč. potřebných kapacit materiálových, lidských, Výrobních
- automatické generování výrobního plánu vó' propojení dílčích plánů podniku
- technická příprava výroby
- řízen í výroby
_ řízeníjakosti
- servis a Údžba strojového parku a technologií

- optimalizace logistiky

',' -: ,-;Š3 -redené poŽadujeme' aby součástí projektu bylo i provedení vstupní analýzy postupů a
: -:::s_ a 'áVrhy na jejich optimalizaci' V této souvislosti požadujeme i analýzu logistického
_s::'a:a-'a materiá|ových toků' jejíž výstupem by měl být návrh řešení interního layoutu a akčnÍ
. z' ':z za:? |ogrsttckého konceptu'

Dodavate] rovněŽ zajlstí veškeré instalační práce spojené s Výše uvedeným softWarem a
hardwarem

2.3. Požadovaná garance: - udržování systému a odstraňování případných chyb po celou dobu
uživání a řádného placení maintenance poplatku.

2.4. Základní technické informace k předmětu zakázky
Rozsah zpracování dodávky vychází ze záměru zadavate|e a v případě dotazů je možné
kontaktovat zadavatele a provést osobní prohlídku areálu spolu se specifikací rozsahu prací' Vše
po předchozí dohodě s kontaktní osobou zadavate|e.

2.5' Výchozí stav
Zadavatel vyuŽívá dosud informační systém MoneyS3 - účetnictví; skladový systém STORE -
skladové hospodářství (čárové kódy,..'); Target - mzdový systém' personalistika; Anet Time -
docházkový systém; Pošta 2000 - dopisy, profibalíky.

2.6. Kvalitativní parametry pro plnění předmětu zakázky
Práce a činnosti d|e předmětu zakázky musí být dodavatelem poskytovány v souladu s příslušnými
českými právními předpisy' Zqména se jedná o ustanovení obchodního a občanského zákoníku,
zákoníku práce' příslušných bezpečnostních předpisů Vietně interních předpisů zadavatele'

Dodavatel odpovídá za to, že po celou dobu plnění předmětu zakázky budou jeho pracovníci řádně
proškolení v souIadu s interními předpisy zadavateIe.

Dodavatel je povinen zacházel s používanými interními předpisy zadavate|e jako s nehmotným
majetkem zadavatele v souladu se zákonem o ochraně duševního a průmyslového v]astnictví.

3. Druh veřeiné zakázkv

Tato Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky dle $ 8 odst' 2 ZVZ'

-1-
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4. Předpokládaná hodnota zakázkv

Předpokládaná hodnota zakázky je 3 mil. Kč (slovy: třimilionykorunčeských)' a to bez
z přidané hodnoty.

lV. MísTo PLNĚNí zAKÁzKY

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele. očekává se, Že některé činnosti
při plnění předmětu zakázky budou realizovány v sídle dodavatele.

Zahdjení plnění poŽaduje zadavatel neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.
Předpokládaná doba plnění zakázky: od okamžiku uzavření Smlouvy o dílo až do ukončení

dohledu nad roční účetní závěrkou za rok 2012, t1' do
28.2.2013

Předpokládaný ,,ostý" náběh systému: nejpozději dne 1' řÍjna 2012

Pro ,'ostý'' náběh systému stanoví zadavatel nqzazší přípustný termín dnem 1. října 2012 a pro
provedení díla (tj. celá doba od přípravných předimplementačních prací, dodávky a instalace
hardwaru' analýz, implementace, přípravy dat, převodu stáva.jících dat, ostrého náběhu aŽ po
dohled nad provozem a odladění Všech chyb a nejasností) stanoví zadavatel nqzazšÍ přípustný
termín dokončení dnem 28. února 2013. Povinnou náležitostí dodavatelem předloženého návrhu
smlouvy o dílo je návrh ujednání o termínu dokončení dodávky a předání celé dodávky zadavateli
k tomuto datu a ujednání o termínu ,,ostrého" náběhu systému. Tyto termíny nesmí být V rozporu s
nejzazším přípustným termínem, kteý je stanoven zadavatelem. Dodavatelé jsou oprávněni
navrhnout termín dřívější. Případně navrhovaný pozdějŠí termín je rozporem s obchodními
podmínkami vymíněnými zadavatelem.

Při překročení nejzazšího přípustného termínu dokončení dodávky bere dodavatel na sebe plnou
odpovědnost z dopadu poskytnutí finanční dotace EU.

Zadavatel tímto stanovuje poŽadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů pro podlimitní
veřejnou zakázku dle S 62 ZYZ, tj. v rozsahu základních kvalifikačních předpokladů podle s 53
ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle $ 54 ZVZ.

1. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předloŽení prohlášení
uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem poŽadované údaje a musí b}ít

současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jmén em či za uchazeče.

2' Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předloŽen

originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

3. Je-Ii uchazeč zapsán V seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle S 125 zvz (dále jen

,,Seznam kvalifikovaných dodavatelů''), můŽe prokázat splnění kvalifikace podle $ 127 odst. 1

písm. a), b) ZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než tři měsíce.
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: Jchazeč, kteý nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost Stanovenou V

: a8 zvz, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

5. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a Výpjs z obchodního
'ejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
<aIe ndářn ích dnů.

1. Základní kvalifikační předpokladv

Záklaoní kvaliÍ']kační předpoklady spIní dodavate| (uchazeč)'

a xieý nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
z:: -ecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
:':s:'é činnosti' podílnictví, přijetí Úplatku' podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,

',ě':',é|'c podvodu, včetně případů, kdyjde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
:'e_.:-én činu' nebo došlo k zahIazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-|i o
:_:._.<cr osobu. musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba' tak její statutární
:-3á- .-.bo kaŽdý člen statutárního orgánu, a je-|i statutárním orgánem dodavatele či členem
s:a:_:árího orgánu dodavatele práVnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
c'a'.:'c<á osoba, tak její statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu této právnické
osccy' podává-li nabídku či Žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační sloŽky, musí předpok|ad podle tohoto pÍsmene splňovat vedle uvedených osob rovněŽ
vedoucí této organizační sloŽky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve ráahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého síd|a, místa podnikání či bydliště'

b) kteý neby| pravomocně odsouzen pro trestný Óin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu' a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba' tak její statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabÍdku či Žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační sloŽky' musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační sloŽky; tento základní kvalifjkaÓnÍ předpoklad
musí dodavatel sp|ňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání Ói bydliště'

c) kteý v poslednÍcir 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němŽ
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, Že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto' Že majetek
byl zce|a nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů'

e) kteryÍ není v likvidaci,

ť1 kteý nemá v evidenci daní u orgánů finanční správy České republiky anl orgánů Celní správy
České republiky, ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečeni a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu' ve kterém má
dodavatel sídlo, místo podnikání ói bydliště, evidovány nedoplatky'

9) ktený nebyl v posledních 3letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uIoŽeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle $ 54 písm. d) poŽadováno
prokázánÍ odborné způsobilosti podle zv|áštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává
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tuto ěinnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele' Vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby'

h) kteý neníveden v rejstříku osob se zákazem plněníveřejných zakázek'
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uIoŽena pokuta za umoŽnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu'

Uchazeč prokáŽe splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným v $ 53
odst. 3 zvz předloŽením

} výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod a) a b)]
} potvrzení příslušných orgánů finanÓní správy České republiky a celní správy České

republiky [bod f)]

} čestného prohlášení [bod c) aŽ e)' s)' h)]

2. Profesní kvalifikační předpokladv

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáŽe dodavatel, kteryÍ předloŽí

a) výpis z obchodního rejstříku' pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence' pokud je
v nízapsán - doklady se předkládají v originále,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních práVních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné Živnostenské oprávnění ói licenci
- doklady se předkládají v originálu'

Vll' PoŽadavkv na způsob zpracování nabídkv

1. lnformace o způsobu řešení

Nabídka bude obsahovat informace o zajištění dodávky předmětu veťejné zakázky: termín plnění
V členění na termín ostrého náběhu a termín dokončení díla (až po dohled na roční účetní
záVěrkou).

Dále bude nabídka obsahovat doklady o splnění kvallfikačních předpokladů, návrh smlouvy,
podepsaný osobou opráVněnou jednat jménem či za uchazeče' a další informace a doklady
upřesňující obsah a podmínky nabídky.

' 2. Požadavkv na iednotný způsob zpracování nabídkové cenv a platební podmínkv

a) Nabídková cena musí být uvedena v české měně, musí být koneóná, neměnná po celou dobu
plnéní zakázky a zpracovaná v členění na cenLl v Kč bez DPH' sazbu a Výši DPH VKča cenuVKč
vóetně DPH dle struktury uvedené na Krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 této zadávací
dokumentace). Součástí nabídkové ceny musí být veškeré nák|ady uchazeče včetně dopravy,
pracovních pomůcek a Všech dalších nákladŮ souvisejících s dodávkou.
Nabídka bude obsahovat cenoVé specifikace jednotlivých komponent dodávky. Zadavatel
nepřipouští dílčí nebo Variantní řešení.

b) Podmínky pro změny nabídkové ceny:
Zadavatel připouští změnu nabídkové ceny pouze Vlivem sazby DPH v případě, Že dojde v
průběhu realizace ke změnám sazeb DPH.
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3 Vaňantv nabídkv

Z:: avatel nepřipouští varianty nabídky.

4. S u bd odávkv

Za:avate| poŽaduje, aby uchazeč Ve sVé nabídce uvedl, jakou část předmětu zakázky má

' '-yslu zadat jiným osobám, subdodavatetům. Uchazeč předloží v nabídce seznam všech
předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky. Seznam bude
..sa.3vat název - obchodní jméno subdodavatele' zák|adní identifikační údaje vóetně rozsahu
::-á,-ělik podnikánÍ a přehled věcného rozsahu plnění' kterým se subdodavatel bude podílet na
-== za: předmětu zakázky.

5' Dodatečné informace

-:'-=: 'e oprávněn po zadavateli písemně poŽadovat dodatečné informace k zadávacím
?11_ '<?_l' Písemné Žádosti o dodatečné informace je moŽné zaslat na adresu kontaktní osoby
-,z::'é '' oznámení o zakázce avč|ánku ll.tétozadávací dokumentace.

\a zá<]a:ě Žádosti o dodatečné iníormace k zadávacÍ dokumentaci zadavaÍel odešIe uchazeči
::]3:3a.é iníormace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne
::l'čenj Žádosti uchazeče' Tyto dodatečné informace, vóetně přesného znění žádosti, poskytne
zadavate i Všern ostatním uchazeiům, a to íormou zveřejnění doplňující informace k zadávací
dokumentaci.

Zadavatel rná práVo poskytnout uchazeóům dodateóné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí Žádosti uchazeče'

6. Závaznost požadavků zadavatele

Uchazeč je povinen plně a bezvýhradně respektovat poŽadavky vymezené zadávacími
podmínkami při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavate|e uvedených V této
zadávací dokumentaci budou povaŽovány za nesp|nění zadávacích podmínek s následkem
vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení '

7. Požadavkv na obsah' členění a zpracování nabídkv

Dá|e uvedené poŽadavky povaŽuje zadavatel za nedílnou souÓást zadáVacích podmínek.

Nabídka bude obsahovat:

a) Vyplněný krycí list (viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace), který bude v|oŽen jako první
list nabídky.

b) Název a sídlo uchazeóe' tČ' otČ' bankovni spojení, jméno kontaktní osoby, její te|efon' fax,
poštovní a emailová adresa.

c) stručná charakteristika uchazeče.

d) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče v pořadí:

I Základní kvaIifikační předpoklady.

} Profesní kvalifikačn í předpoklady'

e) NáVrh na očekávanou součinnost zadavatele při realizaci dodávky' zejména při montáŽi a
implementaci.
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f) Závazná specifikace jednotlivých komponent dodávky - doplnění jejich cen a kalkulace
ceny dodávky v členění: celková cena v Kč bez DPH, sazba a částka DPH v Kč a celková
Kč s DPH. (viz Příloha č. 2 návrhu Smlouvy o dílo)

celkové
cena v

g) vyp|1ěný náVrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za
uchazeče. Vzor smlouvy je uveden jako Příloha č. 2 télo zadávací dokumentace.
Nezbytnými přílohami smlouvy bude tato zadávací dokumentace (bez příloh zadávací
dokumentace) a poloŽkový přehled zařízenÍ' které tvoří koníiguraci dodávky s uvédením cen v Kč
včetně jednotkových cen.

h) Prohlášení uchazeče, že zadávací dokumentaci porozuměl a nemá proti jejímu znění výhrady.
Uchazeč je povinen do své nabídky uvést, Že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná
ustanovení nebo technÍcké nejasnosti a Že s podmínkamj zadání a zadávaéí dokumentací souhlasí
a respektuje je.

i) Prohlášení o celkovém počtu všech listů ve svazku podané nabídky.

8. Další požadavkv na způsob zpracování nabídkv

a) Nabídka věetně všech příloh musí být předloŽena v českém jazyce.

b) Nabídka bude předloŽena ve 2 listinných vyhotovenÍch, označených jako výtisk č' 'l _ originál a
Výtisk č. 2 - Kopie. Předmětem posouzení a hodnocení je výhradně originál, Řterý bude obsahovat
vŠechny doklady v řádné formě. V případě zjištění rozporů mezi jednótlivými výtist<y nabídky se
povaŽuje za rozhodný text nabídky označené jako ,,originál,'.

c) Součástí nabídky musí být rovněŽ

1) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárnÍch orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávn ím 

' 
funkčním či obdobném poměru

u zadavatele,

2) má-li dodavatel formu akciové společnosti' seznam vlastníků akcjí, jejichŽ souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek'

3) prohlášení uchazeče o tom' že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěŽe) v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.

Vlll. Další požadavkv zadavatele

a) Uchazeó je povinen podat pouze jediný návrh pokývající celý předmět plnění této veřejné
zakázky '

b) Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které
Nabídky' kopie nabídek ani jednotlivé součásti
nebudou vráceny.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu
znění' s Výjimkou podstatných náleŽitostí smlouvy,
plnění a hodnocených skutečností'

uchazeč vynaložil na účast v zadávacím řízení.
nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů

smlouvy s uchazečem a upřesnit její konečné
zejména požadovaného předmětu plnění, doby
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IX. Lhůtv a způsob podání nabídek

í. Lhúta pro podání nabídek

-^.jtoU pro podání nabídek se rozumí lhůta, Ve které lze nabídky podávat a je uvedena v Zákoně o

' sle'1ných zakázkách'
-a:c lhůta pro podání nabídek končí dnem 17 '8'2012 Ve 12:00 hodin.

2. Způsob podání nabídek

\ac:<a včetně veškeých případných příloh má být dostateÓným způsobem zajištěna proti
-::: '': ená man pulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpeóení nabídky proti nedovolené
_ .'^ : -'lac' s jednot|ivými listy povaŽuje zadavatel opatření nabídky takovými bezpečnostními
.^'. ! <::'é zpÚsobí poškození dokumentu v případě nedovoIené manipu]ace. Zadavatel

=::.'-a'.? axo jeden z moŽných bezpeónostních prvků použití provázku nebo přelepení páskou a
.'2 z:.<.caiřený podpísem uchazeóe. Doporučuje se' aby jednotlivé listy nabídky byly očíslovány
c--cžŽ-:' ěíselnou řadou počínající óíslem jedna na titulní straně nabídky. Posledním listem
-2: i<', 'e crch]ášení uchazeěe' v němŽ uvede celkový počet všech listů ve svazku.

''lše.Ina Vyhotovení nabídky budou zadavateli do'ruÓena v jedné uzavřené obálce označené
názvem zakázky a heslem ,,VYBEROVE RizENl - NEoTVIRAT". Na obá|ce bude rovněž
uvedena adresa. na niž je možné zaslat oznámenÍ o pozdním doručení nabídky. obálka bude
opatřena v místě pře|epu podpisem a případně razítkem uchazeče' a to tak, aby obálku nebylo
moŽno jakýmko|iv způsobem neopráVněně otevřít' aniŽ by došlo k poškození Výše uvedených
och ranných prvků '

3. Místo pro podání nabídek

Nabídku lze zaslat doporučeně poštou / kurýrem na adresu zadavatele nebo podat osobně v
podatelně zadavatele na adrese Svobody 826/88' 460 15 Liberec 15.

Při podání poŠtou / kurýrem se za datum a hodinu podání nabídky povaŽuje datum a hodina jejího
doručenízadavateIi'

4' Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (tj. lhůta' po kterou jsou uchazeči podle s 43 ZYZ svými nabídkami vázáni) začíná
běŽet dnem následujícím po skončenÍ lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Vítěznému uchazeii se zadávací lhůta prodlužuje dle $
43 ZVZ.

5. otevírání obálek

obálky s nabídkami budou otevírány v sídle zadavatele' na adrese Svobody 826/88' 460 15
Liberec 15, dne 17 '8'2012 od 13:0O hodin. Při otevírání obálek je oprávněn být přítomen uchazeč
(max. 2 osoby)' jehoŽ nabídka byla zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek' Pokud
účastníkem nebude Statutární orgán uchazeče' je osoba zastupujícÍ uchazeče povinna zadavateli
předložit plnou moc nebo pověřenÍ k jednání' kterými ji uchazeč zmocní k úóasti na otevíránÍ
obálek'
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X. Hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s ustanovením 5 78 zvz jako základní hodnotící kritérium
ekonomickou výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria: celková
nabídková cena, termín ostrého náběhu, roční udžovací poplatek - maintenance, roční poplatek
za podporu a servis' doba servisní pohotovosti v počtu hodin denně. Zadavatel v souladu s $ 78
odsl.5 zvz stanoví jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím tuto váhu:

Název kritéria Váha kritéria

Celková nabídková cena 30 o/o

Termín ostrého náběhu 20%

Roční udržovací poplatek - maintenance 20 %o

Roční poplatek za podporu a servis 20%

Doba servjsní pohotovosti v počtu hodin denně 10%

Hodnotící komise v souladu s ustanovením $ 79 odst.1 ZYZ stanoví pořadí nabídek podle
jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich Vah. Při hodnocení rozhoduje pro plátce daně
z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty.

Celková nabídková cena: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka
s nejniŽší celkovou nabídkovou cenou a bude jí přiděleno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru celkové nabídkové ceny
nejvhodnější nabídky k celkové nabídkové ceně nabÍdky hodnocené'

Termín ostrého náběhu: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka
s nejkratším termínem ostrého náběhu a bude jí přiděleno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu' která vznikne násobkem 100 a poměru počtu dní realizace zakázky do
termínu ostrého náběhu dle nejvhodnější nabídky k počtu dní realizace zakázky dle nabídky
hodnocené. Počet dní realizace zakázky se pro tyto potřeby stanoví jako počet dní od 1. 9. 2012
do termínu ostrého náběhu.

Roění udržovací poplatek - maintenance: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu
hodnocena nabídka s-nejniŽším ročním udržovacím poplatkem po dobu prvních 4 let následujících
po roce ostrého náběhu a bude jí přidělenó 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru roóního udrŽovacího poplatku po dobu prvních 4
let následujících po roce ostrého náběhu dle nejvhodnější nabídky k hodnotě ročního udžovacího
poplatku po dobu prvních 4let následujících po roce ostrého náběhu nabídky hodnocené.
V případě' Že se výše ročního udržovacího poplatku bude v letech lišit' pak se za dílčí hodnotící
kritérium Vezme prostý aritmetický prŮměr uvedených hodnot za 4 roky následující po roce ostrého
náběhu.

Roóní poplatek za podporu a servis: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena
nabídka s nejnižším roěním poplatkem za podporu a servis po dobu prvních 4let následujících po
roce ostrého náběhu a bude jí přiděleno 100 bodů' ostatní hodnocené nabídky získají bodovou
hodnotu' která Vznikne násobkem 10O a poměru ročního poplatku za podporu a servis po dobu
prvních 4let následujících po roce ostrého náběhu dle nejvhodnější nabídky k hodnotě ročního
poplatku za podporu a servis po dobu prvních 4 let následujících po roce ostrého náběhu nabídky
hodnocené. V případě, Že se výše roěního poplatku za podporu a servis bude V letech lišit' pak se
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průměr uvedených hodnot za 4 roky

Doba servisní pohotovosti v počtu hodin denně: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu
hodnocena nabídka s nejdelší dobou servisní pohotovosti v počtu hodin denně a bude jí přiděleno
100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznlkne násobkem 100 a
poměru doby servisní pohotovosti v počtu hodin denně nabídky hodnocené k hodnotě doby
servisní pohotovosti V počtu hodin denně nejvhodnější nabídky.

Xl. obchodní a platební podmínkv

Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy o dodávce předloŽení kopie pojistné smlouvy, jejímŽ
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazeóem třetí osobě, s minimálním
limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) s
maximálnÍ spoluúčastí uchazeče ve výši 10 %'

Pojištění je moŽné doložit i pojistným certifikátem, musí z něj být však zřejmá výše pojistného
plnění a předmět pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě).

Nabídku nemůŽe podat a návrh smlouvy učinit společně více dodavatelů.

obchodní podmínky jsou upraveny v závazném návrhu smlouvy, kteý je uveden jako Příloha č. 2
této zadáVací dokumentace.

Uchazeó je povinen podat pouze jediný návrh pokývající celý předmět plnění této veřejné
zakázky ' Uchazeó není oprávněn ěinit změny ói doplněnítěchto závazných poŽadavků zadavate|e,
vyjma údajů, u nichŽ vyplývá z obsahu těchto závazných poŽadavků povinnost jejich doplnění.

Zadavatel si vyhrazu1e právo jednat o obsahu smlouvy s uchazečem a upřesnit její konečné znění'
s ýimkou podstatných náleŽitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění
a hodnocených skutečností.

Návrh Smlouvy o dílo (včetně jejích příloh) musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele (u právnických osob v souladu se způsobem podepisováníza společnost
uvedeném v obchodním rejstříku), či jinou osobou zplnomocněnou za dodavatele jednat;
v takovém případě doloŽí dodavatel jako součást nabídky originál nebo úředně ověřenou kopii plné
moci či jiného průkazu oprávnění této osoby k jednání.

Zadavatel navrhuje rozložení plateb za dodáVku takto:

- 1 . částka: cena za hardware a ostatní software (mimo licencí a ceny za implementaci vč. analýz a
instalace) - po dodání tohoto hardware a ostatního software' a to na základě předávacího
protokotu bez závad a na základě faktury - daňového dokladu - vystaveného zhotovitelem se
splatností 14 dnů od data Vystavení'

- 2. částka: cena za instalaci a oživení hardwaru a ostatního softwaru - po provedení instalace a
oŽivení, a to na základě předávacího protokolu bez závad a na základě faktury - daňového
dok|adu - Vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od data vystavení.

- 3. částka: 60 o/o ze zbylé částky, tj. 60 % z dosud nevyplacené celkové ceny za licence a
imptementaci vč' analýz bude placeno postupně ve čtyřech rovnoměrných splátkách s měsíční
periodicitou s tÍm' že první la bude uhrazena po provedení předimplementačnÍ analýzy a dodávce
ticencí' a to na základě předávacího protokolu bez závad a na základě faktury - daňového dokladu

- Vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od data vystavení.
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- 4. ěástka: 40 o/o ze zbylé částky, t)' 40 % z dosud nevyplacené celkové ceny za licence a
implementaci vč. analýz bude uhrazeno aŽ po ',ostrém" náběhu a dohledu nad provozem a
odladění všech chyb a nedostatků a současně po provedeném dohledu nad roční účetní závěrkou
za rok 2012, a to na základě předávacího protokolu bez závad a na základě faktury - daňového
dokladu - vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od data vystavení.

Zadavaíel si Vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit'

Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které
budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení '

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčÍ plnění'

Podle ust. $ 2 písm. e) zákona č' 32012001 Sb', o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

xilt. ZAVERECNA USTANOVENI

Zadávací podmínky zveřejněné zadavatelem a uvedené v této zadávací dokumentaci jsou
pro uchazeče závazné. V případě zjištění nesrovnalostí V této zadávací dokumentaci, je zájemce
povinen upozornit zadavaiele na tento rozpor a před podáním nabídky si vyjasnit veškeré
nesrovnalosti. Pokud nedojde k upřesnění podmínek zadavatelem do 7 dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek, za rczhodu)íci se povaŽuje znění podmínek uvedených ZadávacÍ
dokumentaci.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeěe na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
poŽadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování sVé nabídky vŽdy řídit nejen poŽadavky
obsaŽenými v zadávací dokumentaci' ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

xlv. PRILOHY ZADAVACI DOKUMENTACE

Příloha č. 1 Krycí list nabídky
PřÍloha č. 2 Závazný návrh smlouvy

Za zadavatele.

V Liberci dne 23.7 .2012

Jan Hájek
Jednatel
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pan Milwh Korde*a - vedoucí projeKu

pan Vojtěďt Pňrt - kqafiant (výroba)

pan lng' Tomáš Adámek - konzultant (účetnictví' majetek, mzdy)

pan lng. Pavel Rťžek - konzuftant (sklady, nákup, prodej)

V Praze ..3a. .Í..!4.ý, Miroslav Koudelka, jednatel
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PříIoha č. 5 Smlouw o dílo

sEZNAM sUBDoDAVATELŮ

Název subdodavatele Základní ide ntif i kačn í
údaie

Rozsah oprávnění
k podnikání

Přehled věcného
rozsahu plnění

CiGLER SOFTWARE, a.s. lc: 25568736, sídlo:
Drobného 555/49' 602 00
Brno - Ponava

Poskytová n í softwa re,
poradenství v oblasti
informačn ích tech nologií,
zpracová ní dat,
hostingové a související
činnosti a Webové
portály,...

Poskytnutí licencí
k Moneyss

TELMO, spol. s r.o. |Ó: 47307781 
' 
sídto:

V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 'l

PoskytoVánísoftware,
poradenstvíV obIastl
info rmačn ích technologií,
zpracovánÍdat,
hostingové a související
činnosti a Webové
portálV,...

Dodávka a instalace
docházkového systému

LIVOX spol. s r.o. lČ: 44565020' sídlo:
Fn'idlantská 1 359/19' 460
01 Liberec 1

Velkoobchod,
specializoVaný
maloobchod,...

DodáVka a instalace
multlfunkČní tiskárny

Sleduj auta.cz, s. r. o. lc: 26175690' sídlo:
Pujmanové 87011, 140 00
Praha 4 - Podolí

Poskytování software,
poradenstvíV oblasti
informačních technoIogií,
zpracovánídat,
hostingové a související
čln nosti a webové portály,
velkoobchod a

ma loo bc hod

DodáVka a instalace HW
jednotek pro monitoring
vozidel

Loglo s. r.o. lC: 27161871, sídlo:
Evropská 1692137 ' 160 41
Praha 6 - Dejvice

Poskytová ní software,
poradenstvíV oblasti
informačn ích tech nologií,
zpracová ní dat,
hostingové a související
činnosti a Webové
po rtálV,...

Ana|ýza logistického
uspořádání

Níicos soFTWARE s. r.o. IC: 25900749' sídlo:
Daliborova 426125, 709 00
ostÍava _ Mariánské Hory

Poskytování software,
poradenstvív obIasti
informačnÍch technologií,
zpracování dat,
hostingové a související
činnosti a webové portá|y,
velkoo bchod a

maloobchod,...

DodáVka a instalace SW
na monitoring PC

DataLine Technology, a.s. 1Č'' 44796471 , sídlo:
Urbánkova 3362' 143 00
Prana 4

obstaravateIská činnost
pro polygrafickou výrobu '

obchodní činnost-koupě
zbožíza účelem ieho

DodáVka grafického
softwaru

,/-
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da |šího prodeje a prodej'
Posk}tování software
(prodej hotoých
programů na zá kladě
smlouvry s autory nebo
VyhotoVoVá ní progra mů
na zakázku)
AUtomatizova né
zpracovánídat

RRC-CZ s.r.o. |C: 25731734, sídlo
Na Rozcestí 6' 190 00
Praha 9

Velkoo bchod a

ma loobchod, Poskytová ní
software, poradenství V
oblasti info rmačních
technoIogií, zpracování
dat, hostingoVé a
souVisejícíčinnosti a
webové portáIy,...

DodáVka terminá|u

Cheops s.r.o. lc: 60202769, sídlo:
Seydlerova 2451 , 158 00
Praha 5

Velkoobchod a

maloobchod
Poskytování softwa re,
poradenství V oblasti
informačních technologií,
zpracovánídat,
hostingové a souvise'jící
čin nosti a webové
portá |y,...

DodáVka serverů, PC,
dalšího HW a ostatního
sW Vč. insta|ace

A J Produkty s. r.o. lC: 27218759' síd|o:
Dobrovského 26l527 ' 170
00 Praha 7

Velkoo bchod
specializova ný
maloobchod a

maloobchod se smíšeným
zbožím

DodáVka plechoVých
skříní

oxy Online s. r.o. lc: 27 404129 ' sÍdlÓ:
PříbramV-Zdaboř570,
261 01

PoskytoVá n í softwa re,
poradenství V oblasti
informačních technologií,
zpracová ní dat,
hostingové a související
činnosti a Webové
portá ly, '..

Dodávka 82B řeŠení

V Praze .'.!n.ď.'!'o'L Miroslav Koudelka,

-eíJeťsoffx
el., 42C 27 2' I 63653, F ax: + 42o 27 27 6031

lCo: 2ó71 02e0, DlČ 010-2671 0269
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Příloha č. 6 Smlouw o dílo

zÁnucníPoDMíNKY

Záruční lhůty byly stanoveny takto :

Na dílo se váahuje záruční lhůta v délce 365 dnů' její běh počíná dnem předání a převzetí. Běh
áruční lhúty se staví po dobu prováděných oprav v rámci uplatněné reklamace díla.

Na jednotlivý dodaný HW se poskytuje záruční lhůta v délce určené výrobcem daného HW.

.,2/ ,1ruztu'
Miroslav Koudelka, jednately praze 34.1 lo.t2
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Příloha ě. 7 Smlouw o dílo

UJEDNÁN| o RočNíM UDRŽoVAcítvl poplntxu

(Po DoBU PRvNícH 4 LET NÁsLEDUJícicH Po RocE osTRÉHo NÁBĚHU)

společrros l-lACo, spol' s r.o. je první kalendářní rok následující po roce ostrého náběhu plně

srrcbena od placení ročního udÉovacího poplatku (maintenance)' Další následující 3 kalendářní roky

hjde roční udÉovací poplatek stanoven v symbolické výši 'l,- Kě bez DPH/kal.rok.

v Praze . ?..e../.2.(Z Miroslav Koude



Příloha č. 8 Smlouvv o dílo

UJEDNÁNío RočNíM PoPLATKU zA PoDPoRU A sERVls

(Po DoBU PRVNiCH 4 LET NÁsLEDUJicícH Po RocE osTRÉHo NÁBĚHU)

Společnost HACO, spol' s r.o' bude po dobu prvních 4 kalendářních roků následujících po roce ostrého

náběhu hradit roční pop|atek za podporu a servis v symbolické částce ve výši 1'- Kč bez DPH/kal.rok'

Y Praze 1Al./o./L Miroslav
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el: +420 272763663, Fax. +42027276031
lco: 26710269' DlČ: 0 10-267 1 0269



Příloha č. 9 Smlouw o dílo

UJEDNÁNío DoBĚ sERVlsNíPoHoToVosTtV PoČTU HoDlN DENNĚ

Společnost JetSoft s.r.o., lč:26710269, se zavazuje udrŽovat servisní pohotovost 24 hodin denně
po dobu 7 dní v týdnu, tj. non-stop servisní pohotovost.
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