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Kontakt:

Tel./e-mail:

1    0,199 Kč 500 000  120 395,00 Kč

2

3

4

5
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8

VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2

Tel.: +420 224 969 229 nakup.sw@vfn.cz

Místo plnění:

Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): 222 866 150 vojtech.vajs@eidentity.cz

Dodavatel:

Vinohradská 184/2396

130 00 Praha 3

IČ:   27112489 DIČ:   CZ27112489

Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.

p. Vojtěch Vajs

Množství
Cena za položku 

včetně DPH

Sazba 

DPH 

21% 0,24 Kč

Cena za MJ 

bez DPH

Cena za MJ 

s DPHČ
ís

lo
 

p
o

lo
žk

y

Předmět plnění 

Kvalifikované elektronické časové razítko 

(500 000 ks/rok)

Termín plnění: co nejdříve

24 měsíců

OBJEDNÁVKA č. 70 082/19
Objednatel:

eIdentity a.s.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

Vyřizuje/Telefon:

Záruční doba:

P. Kostrhová / +420 224 969 292

120 395,00 KčCena celkem s DPH

Cena celkem bez DPH
Fakturační adresa     

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  

Ekonomický úsek - Odbor účetnictví     

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

99 500,00 Kč

Dle přiložené cenové nabídky

Počet listů: -7-

Platba po dodání. Na fakturu a dodací list/akceptační protokol uveďte číslo této objednávky. PP je možno dodat ihned po oboustranném podepsání

objednávky. Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v objednávce. Celkovou cenu lze překročit pouze při

prokazatelné změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací PP. Prodávající je

povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve dvojím vyhotovení s rozepsáním položek PP přesně dle objednávky a uvedením

jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k

převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční doby PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti

řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, je oprávněn ji objednatel do15

dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splatnost faktury se sjednává na

60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení

smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z

prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny

bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Faktura může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz.

V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v nascanované podobě.

Datum: 22.03.2019

Objednatel:

Přílohy: 1/6 Poznámka:  NS 15020

Razítko: Razítko:

Datum:

Ing. Vlastimil Černý, MBA

náměstek pro informatiku

Prodávající:

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
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Nabídka eldentity a.s. 

VYPRACOVÁNO PRO: 

Petra Kostrhová 

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 

(j entit 

eidentity a.s. 
Vinohradská 184 

130 00 Praha 3 

tel: +420 222 866 150 
fax: +420 222 866 159 

e-mail: infp@ejdentltv g 
www.eidentity.cz 
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1. ÚVOD 

Tento dokument vznikl na základě Pn'lzkumu trhu prováděného Všeobecnou 
fakultní nemocnicí v Praze ( dále jen „VFN"). 

Tento dokument je neveřejný a nesmí být zpřístupněn žádné třetí straně bez 
předchozího písemného svolení společnosti eldentity a.s. 
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2. KVALIFIKOVANÁ 

RAZÍTKA 

ELEKTRONICKÁ ČASOVÁ 

Služba je poskytována žadateli přímo na serveru poskytovatele nebo 
prostřednictvím odpovídače, který je umístěn v místě pod kontrolou žadatele. 

Přímo na serveru poskytovatele jsou vyřizovány pouze žádosti dle RFC 3161 po 
předchozí úspěšné identifikaci a autentizaci sjednaným komerčním nebo 
komerčním serverovým certifikátem od poskytovatele. 

Při požadavku na využití jiných zpOsobO identifikace a autentizace nebo při 
požadavcích na řízení a monitoring komunikace se využije odpovídač. Jedná se 
o samostatný technický prostředek. Odpovídač umožňuje vyřízení požadavkO 
před podáním žádosti o časové razítko a stejně tak po obdržení časového 
razítka, kladených na žadatele o kvalifikované elektronické časové razítko. 

Architekturu je možné rozšířit o služby pro ty části sítě, které nemají přímý 
přístup do Internetu. 

Odpovídač ani rozšíření nejsou součástí cenové nabídky. 
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3. CENOVÁ NABÍDKA 

V ceně je zahrnuto vydání komerčního/komerčního serverového certifikátu pro 
autentizaci k časové autoritě. 

Číslo 
polo Název 
žkv 

Kvalifikované elektronické 
1 časové razítko 
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Jednotková 
Ks/rok cena bez 

DPH/1 ks 

500 000 0,199 Kč 

Identity 
eldentity a.s. 
IČ: 27112489 

;:JV,"N.:o .c:.:. c,-r:-,~:l : info@í@.ci 

Celková 
cena bez 
DPH/rok 

99 500 Kč 
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4. PŘÍLOHA Č. 1 - INFORMACE O EIDENTITY A.S. 

eidentity a.s. 

Sídlo: Vinohradská 184/2396 
130 00 Praha 3 
27112489 
CZ27112489 

IČ: 
DIČ: 
Zastoupená: Ing. Ladislav Šedivý, předseda představenstva 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 
vložka 9080. 
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 51-691110267 / 0100 

Tel: 222 866 150 
Fax: 222 866 159 
e-mail: info@eidentity.cz 

Společnost eidentity a. s. byla 
založena za účelem poskytování služeb 
v oblasti elektronického podpisu a 
dalších elektronických ochranných 
prvkEI. Cílem společnosti je být 
významným hráčem v oblasti 
poskytování služeb elektronické 
identity nejen v ČR. 

Akciová společnost eidentity a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 22. 
12. 2003. Základní jmění společnosti činí 8 000 000,- Kč. 

V září 2005 byla společnosti eidentity a.s. udělena Ministerstvem informatiky 
České republiky akreditace k výkonu činnosti akreditovaného poskytovatele 
certifikačních služeb vydávajícího kvalifikované certifikáty pod č. j. MI1471/31-
2005 50. Udělení akreditace je významný moment při budování dE!věryhodných 
služeb pro zákazníky a partnery. 

V srpnu 2010 společnost eidentity a.s. rozšířila poskytování služeb o vydávání 
kvalifikovaných časových razítek. 

V roce 2006 eidentity a.s. získala a dále obnovovala společnost certifikát řízení 
kvality dle ISO 9001:2008. Při zpracování informací se společnost eidentity a.s. 
řídí systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS - Information security 
management system) a dodržuje mj. standard ČSN ISO/IEC 27001. 

Společnost eidentity a.s. má živnostenské oprávnění s těmito obory služeb: 

~ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 

~ specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 
~ příprava a zpracování technických návrht".J 
~ zpracování dat, služby databank, správa sítí 
~ poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
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