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Ing. Petr Jáchim 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. 
Klatovská třída 2960/200i, 
Jižní předměstí, 301 00 Plzeň 

V Ostrově dne 3. dubna 2017 

Cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt z IROP 

Dobrý den vážený pane,  

na základě Vaší poptávky předkládám cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci 
pro projekt z IROP pro specifický cíl3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů IKT v rámci výzvy č. 28. 

Velmi Vám děkuji za oslovení a těším se na případnou spolupráci. 

S úctou, 

Ing. Martin Hasal 
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1. Identifikační údaje
____________________________________________________________________________ 

Název: SOFTWARUM s.r.o. 

Sídlo/kontaktní adresa: Hroznětínská 326, 36301 Ostrov 

Právní forma: s.r.o. 

Statutární orgán uchazeče: Ing. Martin Hasal, jednatel 

Identifikační číslo/ Daňové 
identifikační číslo: 02875284/ CZ02875284 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Mobil: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2. Reference
____________________________________________________________________________ 

Ing. Martin Hasal osobně dlouhodobě připravuje a řídí realizace projektů v oblasti ICT financované ze 
strukturálních fondů EU v rámci státní správy a veřejné samosprávy: 

• Ministerstvo zemědělství ČR
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Ministerstvo vnitra ČR  - externí hodnotitel, člen komise pro standardní a speciální projekty IOP
• Centrum pro regionální rozvoj ČR - expert IT
• Ředitelství silnic a dálnic
• Karlovarský kraj
• Plzeňský kraj
• MČ Praha 1, 2, 4
• Magistrát hl. města Prahy
• Statutární město Karlovy Vary
• Statutární město Mladá Boleslav
• Statutární město Pardubice
• Město Aš
• Město Horní Slavkov
• Město Kašperské Hory
• Město Jáchymov
• Město Mariánské Lázně
• Město Toužim
• Karlovarská krajská nemocnice a.s.
• Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Projekty IROP, výzva č. 28, se schválenou dotací: 
Identifikační 
údaje 
objednatele 
(příjemce 
dotace) 

Název projektu Rozpočet 
projektu 

Název 
operačního 
programu 

Kontakt 

Dopravní 
podnik 

Karlovy Vary 
a.s. 

IROP28 - projekt DP, reg. č. 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002144 

14.994.320,- 
Kč 

IROP, výzva 
č. 28 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Město 
Příbram 

Modernizace městského 
informačního systému MěÚ Příbram, 

reg. č. 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002855 

17.661.945,- 
Kč 

IROP, výzva 
č. 28 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Město 
Františkovo 

Lázně 

ICT systém Městského úřadu 
Františkovy Lázně, reg. č. 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002592 

8.529.290,- 
Kč 

IROP, výzva 
č. 28 

xxxxxxxxx, xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Město Cheb Zvýšení kvality a efektivity výkonu 
veřejné správy města Chebu, reg. č. 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003145 

10.835.066,- 
Kč 

IROP, výzva 
č. 28 

xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Údržba silnic 
Karlovarského 

kraje, a.s. 

Informační systém pro řízení 
organizace USKK, reg. č. 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002163 

12.395.000,- 
Kč 

IROP, výzva 
č. 28 

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3. Kvalifikace – profesní kvalifikační předpoklady
____________________________________________________________________________ 
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4. Předmět plnění
____________________________________________________________________________ 

Předmětem plnění je zpracování jedné (1) studie proveditelnosti a jedné (1) projektové žádosti včetně 
povinných příloh v souladu s podmínkami výzvy IROP č. 28. 

Nedílnou součástí zakázky je: 
• konzultace jednotlivých záměrů se zadavatelem vč. posouzení vhodnosti jejich zařazení do projektu v 28.

výzvě IROP, případně dalších vhodných výzev IROP, 
•  zpracování studie proveditelnosti dle podmínek 28. výzvy IROP,
•  zpracování povinných a relevantních nepovinných příloh k žádosti,
•  zpracování žádosti o poskytnutí dotace v Informačním systému konečného příjemce (IS KP14+).

Veškeré dokumenty týkající se této výzvy jsou zveřejněny na http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu. 

Předání podkladů bude výhradně v elektronické formě - studie proveditelnosti ve formátu Microsoft Word, 
žádost bude připravena v prostředí MS2014+ ( https://mseu.mssf.cz/ ), ve stavu připraveném pro finalizaci, tzn. 
kontrola žádosti musí být bez chyb. Podání žádosti zajistí dodavatel na základě plné moci (přiložen vzor dle 
pravidel IROP) podepsané statutárním orgánem objednatele, kterou objednatel předá spolu se smlouvu/ 
závaznou objednávkou.  

Pokud bude z charakteru projektu plynout nutnost, zajistit stanovisko OHA, pak je součástí plnění i příprava 
podkladů pro podání žádosti o stanovisko OHA, samotnou žádost musí podat na Odbor hlavního architekta MV 
ČR objednatel a to do 3 pracovních dní od zaslání podkladů zpracovatelem. 

Projektová žádost bude zpracována dle požadavků výzvy č. 28 IROP.  
Studie proveditelnosti bude dodržovat závaznou osnovu dle výzvy č. 28 IROP. 

Veškerá komunikace týkající se předmětu plnění bude prováděna emailem a v elektronické formě, příp. 
upřesňující pokyny pak i telefonicky.  

Případné úpravy projektové žádosti/studie proveditelnosti na základě požadavků CRR/ MMR jsou zahrnuty v 
předmětu plnění. 

5. Harmonogram
____________________________________________________________________________ 

Termín pro předložení kompletní studie proveditelnosti: nejpozději do 31.5.2017 do 12:00 hod. V případě, že 
nebude nutné předkládat souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, je toto datum současně i 
termínem pro zpracování žádosti v systému IS KP14+. V případě nutnosti předložení souhlasného stanoviska 
Hlavního architekta eGovernmentu bude termín pro zpracování žádosti v systému IS KP14+ posunut do 
30.06.2017. 

Součinnost objednatele: 
1. Objednatel vystaví závaznou objednávku/ smlouvu, součástí objednávky/ smlouvy bude odkaz na tuto

nabídku nebo tato nabídka bude přílohou závazné objednávky/ smlouvy. 
2. Objednatel v závazné objednávce/smlouvě stanoví pracovníka odpovědného za připomínkování

dokumentace a potvrzení akceptačního protokolu. 
3. Objednatel poskytne podklady a informace týkající se současného stavu technologií, ostatních projektů

realizovaných objednatelem a další relevantní informace. 
4. Objednatel po přijetí finální verze dokumentace potvrdí akceptační protokol jako podklad pro fakturaci.
5. Objednatel poskytne podklady pro zpracování kapitoly průzkum trhu, tzn. nabídky a cenové informace

připravené dle pravidel výzvy č. 28 IROP, na základě kterých zadavatel připraví rozpočet projektu.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
https://mseu.mssf.cz/
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6. Nabídková cena
____________________________________________________________________________ 

Nabídková cena za předmět plnění uvedený výše a dle požadavků a podmínek uvedených v nabídce je stanovena 
ve výši: 

Položka Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně 
DPH 

Zpracování studie proveditelnosti 145 600 Kč 30 576 Kč 176 176 Kč 
Zpracování projektové žádosti 2 600 Kč 546 Kč 3 146 Kč 

Nabídková cena 148 200 Kč 31 122 Kč 179 322 Kč 

Uvedená cena je stanovená jako pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za předmět plnění nabízených 
služeb.  

80 % z celkové ceny díla bude proplaceno zpracovateli na základě faktury, kterou zpracovatel vystaví po finalizaci 
projektu v IS KP14+,  

20 % z celkové ceny díla bude proplaceno zpracovateli na základě faktury, kterou zpracovatel vystaví po potvrzení 
poskytovatelem dotace, že projekt splnil podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. 

 Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 
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