
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

SMLOUVA O PODPOŘE A ROZVOJI SYSTÉMU VITAKARTA ONLINE 

 

Příloha č. 10 - Cena za plnění  



 

Tab. č. 1: Cena technické podpory VTK na 4 roky 

Poř. Plnění Cena v Kč bez DPH 

1 
Cena za Služby servisní podpory a za vyjmenované 
Služby údržby (cena za 4 roky) 

xxx 

1.1 
Cena za měsíc - Dohled a technická podpora VTK – 
Služba S01 

xxx 

1.2 Cena za měsíc – Dohled a monitoring VTK – Služba U02 xxx 

1.3 
Cena za měsíc – Provoz a správa infrastruktury VTK – 
Služba U03 

xxx 

1.4 
Cena za měsíc – Reporting týkající se stavu VTK – 
Služba U04 

xxx 

1.5 Cena za měsíc – Release management – Služba U06 xxx 

2 
Cena za rozvoj a podporu VTK ve formě operativních 
požadavků – Služba U05 (cena za 4 roky = **14400 
hodin) 

xxx 

2.1 
Cena za hodinu – za rozvoj a podporu VTK ve formě 
operativních požadavků – Služba U05 

xxx 

A 
Celková nabídková cena za technickou podporu (na 
4 roky) 
 

xxx 

X Součinnost při zálohování a obnově VTK – Služba U01 xxx 

 

** Předpokládaný rozsah hodin je uveden pouze pro účely hodnocení a není závazný. Nepřekročitelná je pouze 

celková maximální částka za Služby U05 v řádku 2.  

 

 

Tab. č. 2: Cena za rozvoj 

Poř. Plnění Cena v Kč bez DPH 

1 
Cena za hodinu – za rozvoj VTK formou dílčích 
objednávek nad rámec operativních požadavků - Služba 
R01   

xxx 

B 
Celková nabídková cena za rozvoj 

(na 4 roky – ***26800 hodin) xxx 

 

*** Předpokládaný rozsah hodin je uveden pouze pro účely hodnocení a není závazný. Nepřekročitelná je pouze 

celková maximální částka za Služby R01 v řádku B.  



 

Tab. č. 3: Cena za převzetí a předání VTK do a z technické podpory 

Poř. Plnění Cena v Kč bez DPH 

1 
Cena za řízené převzetí funkční oblasti VTK zdraví a 
mVTK – Služba J01 (maximální doba trvání převzetí je 
jeden kalendářní měsíc) 

xxx 

2 
Cena za řízené převzetí funkční oblasti VTK 
přepážka/pojistné – Služba J02 (maximální doba trvání 
převzetí je jeden kalendářní měsíc) 

xxx 

3 
Cena za řízené předání VTK při ukončení poskytování 
služeb – Služba J03 
(maximální rozsah ****100 člověkodnů) 

xxx 

C 
Celková nabídková cena za převzetí a předání VTK 
do a z technické podpory 

xxx 

 

**** Předpokládaný rozsah hodin je uveden pouze pro účely hodnocení a není závazný. Nepřekročitelná je pouze 

celková maximální částka za Služby J03 v řádku 3.  

 

 

 


