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Smlouva o poskytování podpory a licencí pro bezpečnostní 
infrastrukturu 

 

Smluvní strany:  

 

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.  

se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 Chodov, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu  

v Praze, oddíl C, číslo vložky 72  

zastoupena RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem společnosti  

IČO: 00174939 

DIČ: CZ00174939  

Bank. spojení: xxx  

 (dále jen „poskytovatel“)  

 

a  

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3  

zastoupeno: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem 

IČO: 04095316  

Bank. spojení: xxx 

(dále jen „objednatel“)  

 
se dnešního dne dohodly, že ve smyslu ust. § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto smlouvu:  

 
Článek I. 

Předmět plnění 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele spočívající v prodloužení podpory 
k licencovaným produktům Symantec, Juniper a Cisco využívaných v bezpečnostní infrastruktuře 
objednatele za účelem ochrany a bezpečnosti firemní sítě, jako je ochrana elektronické 
komunikace – filtrování virů, antispam, antivirus a skenování obsahu, filtrace a blokace 
internetové komunikace. Podrobný popis zajišťovaných podpor (včetně uvedení dob trvání 
jednotlivých podpor) je uveden v Příloze č. 1 k této smlouvě. 

1.2 Součástí podpory NBD pro produkty Juniper a Cisco je: update + upgrade FW, 24x7 technická 
podpora výrobcem příslušného SW, web asistenční služba pro řešení RMA, výměna HW v 
režimu NBD 8x5. Součástí podpory pro produkty Symantec je update produktů, na které výrobce 
ukončil poskytování podpory (end-of-life).  

1.3 Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že je subjektem oprávněným k zajištění předmětu plnění 
této smlouvy v uvedeném rozsahu. 

1.4 Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za předmět plnění této smlouvy 
dohodnutou smluvní cenu a dále se zavazuje vyvinout součinnost k převzetí předmětu plnění a 
dodržovat všechna omezení užívání stanovená zákonem a touto smlouvou. 

1.5 Předmět smlouvy je financován z finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu Technická pomoc, projekt s názvem „Licence a podpora pro SI v 
CENTRU IV.“, registrační číslo projektu ………… (zatím není známo, dodavatel zde nic 
nedoplňuje, bude doplněno zadavatelem, jakmile bude přiděleno), (dále také jen „projekt OPTP“) 
a dále z vlastních prostředků objednatele.  
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Článek II. 
Místo plnění 

2.1 Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele na adrese Praha 3, U Nákladového nádraží 
3144/4, a dále, ve smyslu umístění jednotlivých prvků, jichž se podpora rovněž týká, také 
pobočky objednatele na níže uvedených adresách: 

 
Pobočka    Adresa pracoviště  
 
Brno    Mariánské náměstí 617/1, Brno 
České Budějovice  L.B.Schneidera 362/32, České Budějovice 
Hradec Králové   Evropský dům, Švendova 1282, Hradec Králové 
Chomutov   Školní 5335, Chomutov 
Jihlava    Brněnská 2806/71, Jihlava 
Karlovy Vary   Závodní 391/96C, Karlovy Vary 
Liberec    U Jezu 525/4, Liberec 
Olomouc    Hálkova 171/2, Olomouc  
Ostrava    30. dubna 635/35, Ostrava  
Pardubice   nám. Republiky 12, Pardubice 
Písek    Otakara Ševčíka 1943, Písek 
Plzeň    17. listopadu 1926/1, Plzeň 
Ústí nad Labem   Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem 
Zlín    Jana Antonína Bati 5648, Zlín 

 

2.2 Objednatel si vyhrazuje právo změny místa plnění spočívající v případné změně sídla 
objednatele či změně umístění pobočky objednatele. Změna místa plnění bude v takovém 
případě realizována písemným oznámením nové adresy učiněným na adresu sídla poskytovatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

Článek III. 
Termín plnění 

3.1 Poskytovatelem dodané plnění - podpory musí navazovat na ukončení stávajících podpor. 
Poskytování podpor musí trvat po doby uvedené v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy. 

 

Článek IV. 
Smluvní cena a platební podmínky 

4.1 Celková cena za předmět plnění dle čl. I této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena 
takto: 

ve výši 1 377 499,00 Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát 
devět korun českých) bez DPH, daň z přidané hodnoty ve výši 21% činí 289 274,79 Kč, celková 
cena činí 1 666 773,79 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát šest tisíc sedm set sedmdesát tři 
korun českých sedmdesát devět haléřů) včetně DPH. Bližší specifikace ceny je obsažena 
v Příloze č. 1 k této smlouvě. 

Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná. Součástí ceny jsou veškeré náklady na 
požadovanou podporu po stanovenou dobu dle čl. III této smlouvy. 

4.2 Úhrada bude provedena jednorázově, v české měně, na základě příslušného daňového dokladu 
(faktury) vystaveného poskytovatelem. Poskytovatel vystaví 2 faktury podle zdroje financování 
uvedeného v čl. 1.5 této smlouvy následovně: 
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4.2.1 za položky uvedené v TABULCE č. 1 Přílohy č. 1 této smlouvy bude vystavena jedna 
společná faktura týkající se položek financovaných z projektu OPTP a 

4.2.2 za položky uvedené v TABULCE č. 2 Přílohy č. 1 bude vystavena druhá společná 
faktura, v tomto případě týkající se položek financovaných z vlastních prostředků 
objednatele 

4.3 Poskytovatel je oprávněn vystavit faktury po dodání veškerých dokumentů o zajištění 
kompletního předmětu plnění (certifikáty, klíče apod.). 

4.4 Lhůta splatnosti každého daňového dokladu je 30 dní ode dne jeho doručení objednateli. 

4.5 Daňové doklady-faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 V záhlaví faktury týkající se projektu OPTP bude výrazně uveden text „OPTP 2014-2020“, a dále 
text „Licence a podpora pro SI v CENTRU IV., registrační číslo …………“ (zatím není známo, 
dodavatel zde nic nedoplňuje, bude doplněno zadavatelem, jakmile bude přiděleno). 

4.7 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí 
nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opravené faktury objednateli. 

4.8 Poskytovatel dodá objednateli faktury ve 2 vyhotoveních za účelem potřeby objednatele 
prokazovat způsobilé výdaje. 

 

 

Článek V. 
Další podmínky plnění předmětu smlouvy  

5.1 Poskytovatel je povinen plnit předmět této smlouvy řádně, včas, s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž je 
povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele. Poskytovatel bude poskytovat předmět 
plnění plně v souladu s licenčními podmínkami výrobce a příslušného licenčního programu. 
Objednatel se bude řídit licenčními podmínkami výrobce software. 

5.2 Poskytovatel je povinen na požádání objednatele informovat objednatele o průběhu plnění 
předmětu smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu této 
smlouvy. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli kontrolu (audit) plnění. V případě, že 
objednatel zjistí vady a nedostatky při plnění, jež je předmětem této smlouvy, je oprávněn na ně 
poskytovatele upozornit a požadovat jejich bezplatné odstranění. 

5.3 Pro případ, že by součástí předmětu plnění bylo nutně rovněž poskytnutí licencí k softwaru, 
zavazuje se poskytovatel převést s účinností této smlouvy na objednatele práva k jejich užívání 
všemi způsoby užití v rozsahu stanoveném výrobcem licencovaného softwaru, jinak k naplnění 
účelu, pro který se příslušná licence obvykle využívá. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn na 
objednatele příslušné licence převést a v případě, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, 
zavazuje se uhradit veškeré škody či nároky osob, jimž svědčí autorská práva, za objednatele, 
jakož i nahradit veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou přímo objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel není povinen licence využít. 

5.4 Poskytovatel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky z této smlouvy vzniklé na třetí osobu, 
stejně tak ani nesjedná zápočet této pohledávky bez předchozího souhlasu objednatele.  
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Článek VI. 
Sankce 

6.1 V případě prodlení poskytovatele s termínem plnění dle této smlouvy a jí předcházející nabídky je 
poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění, s nímž se 
dostal do prodlení, za každý den prodlení. 

6.2 V případě poskytování předmětu plnění v rozporu s podmínkami pro poskytování podpory a 
licencí vyplývajícími z této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury v rámci plnění této smlouvy a 
v souladu s dohodnutými obchodními a platebními podmínkami je objednatel povinen zaplatit 
poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, 
ve znění pozdějších předpisů. 

6.3  Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o 
jejím uplatněn oprávněnou smluvní stranou straně povinné. Oznámení o uplatnění smluvní 
pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní 
pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

6.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta 
vymáhána a účtována, ani právo odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již 
uplatněnou smluvní pokutu nezanikne. 

 

Článek VII. 
Trvání smlouvy 

  

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva končí uplynutím požadovaného období 
poskytování posledních podpor dle čl. 3.1 této smlouvy. 

7.2 Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou, které je účinné dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

7.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel je v prodlení s řádným 
plněním předmětu smlouvy po dobu delší než pět (5) dní, a/nebo poskytuje podporu nikoliv 
řádně, tj. zejména v rozporu s podmínkami pro poskytování podpory vyplývajícími z této smlouvy 
a současně z předchozí nabídky poskytovatele a neprodleně nezjedná nápravu na základě výzvy 
objednatele. 

7.4 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s plněním 
peněžitých závazků a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) dní po písemném 
upozornění. 

7.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení.  

7.6 V případě předčasného ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od zániku 
smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy. 
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Článek VIII. 
Ostatní ujednání 

8.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že samotný obsah této smlouvy nemá povahu obchodního 
tajemství. Poskytovatel se však zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které mu byly 
objednatelem v souvislosti s touto smlouvou poskytnuty jako důvěrné nebo jako obchodní 
tajemství. Tyto povinnosti trvají i po skončení této smlouvy. 

8.2 Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí zejména všechny informace, které se 
strany dozvěděly v souvislosti se smlouvou a dalšími jednáními s druhou stranou, a to i když se 
nejedná o obchodní tajemství dle občanského zákoníku, jakož i know-how, jímž se rozumí 
veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné skutečnosti, které nejsou v příslušných 
obchodních kruzích běžně dostupné a objednatel zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím 
způsobem jejich utajení, a dále všechna data, o kterých se poskytovatel dozví v souvislosti se 
zpracováním dat objednatele. Všechny důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví strany, která je 
poskytuje druhé straně. 

8.3 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací dle této smlouvy 
se vztahuje na smluvní strany i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve 
s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se 
vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí. 

8.4 Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, resp. Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití a bude při nakládání 
s takovými údaji postupovat v souladu s příslušnými předpisy.   

8.5 Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. 
Poskytovatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci 
kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstvu pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost. 

8.6 Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací předmětu 
této smlouvy po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání 
veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň 
minimálně do roku 2029. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací předmětu této 
smlouvy. 

8.7 Poskytovatel je povinen opatřit každý výstup ze smlouvy, pokud je určen pro informování 
veřejnosti nebo pro cílové skupiny o podpořené operaci včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo 
jiného potvrzení, znakem EU spolu s názvem fondu/fondů a programu. 

8.8 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že ke dni účinnosti této smlouvy je seznámen s povinnostmi 
plynoucími poskytovateli ze skutečnosti, že je dodavatelem veřejné zakázky financované 
z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Technická pomoc. 

8.9 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel svým podpisem pod textem 
této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
se řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

9.2 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

9.3 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto 
smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

9.4 Nedílnou součást smlouvy tvoří tato příloha: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy 
 

9.5 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) 
vyhotovení. 

9.6 Zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

 

 

 
V Praze dne 19. 11. 2019   V Praze dne 20. 11. 2019 

 
 

 

 
 ………………………………… …….………………………………… 
objednatel  poskytovatel 
Ing. Zdeněk Vašák RNDr. Martin Nehasil 
generální ředitel jednatel 
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy 
 
TABULKA č. 1 – Plnění financované z Projektu OPTP 

Popis produktu *
Cena/kus v Kč 

bez DPH

Cena/kus v Kč 

včetně DPH

Počet 

kusů

Cena celkem v Kč bez 

DPH

Cena celkem v Kč včetně 

DPH
Období podpory

CISCO

ESA C170 Renewal 

Email Security Appliavce 

with SW

         6 125,00 Kč     7 411,25 Kč 2                  12 250,00 Kč                  14 822,50 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

SMA M170 Renewal 

Centralized 

Management Appliance 

with SW

         6 125,00 Kč     7 411,25 Kč 1                    6 125,00 Kč                    7 411,25 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

Premium SW Bundle 

(AS+AV+OF+ENC+DLP) 

1Y Lic, 500-999 Users

            418,00 Kč        505,78 Kč 500                209 000,00 Kč                252 890,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

Web Premium SW 

Bundle 

(WREP+WUC+AMAL) 

1Y Lic, 500-999 Users

            685,00 Kč        828,85 Kč 500                342 500,00 Kč                414 425,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

Email Management SW 

Bundle, 1Y Lic, 500-999 

Users

            102,00 Kč        123,42 Kč 500                  51 000,00 Kč                  61 710,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

Web Management SW 

Bundle, 1Y Lic, 500-999 

Users

               65,00 Kč          78,65 Kč 500                  32 500,00 Kč                  39 325,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

SYMANTEC

Protection Engine for 

Cloud Services 

Aplication Server, 

License, ACD-GOV 1-

24, Apl Servers Cat M

       32 540,00 Kč  39 373,40 Kč 1                  32 540,00 Kč                  39 373,40 Kč 
9.12.2019  - 

8.12.2020

Protection Suite 

Enterprise Edition, 

Renewal Software 

Maintenance, ACD-GOV 

1 YR

            452,00 Kč        546,92 Kč 219                  98 988,00 Kč                119 775,48 Kč 
9.12.2019  - 

8.12.2020

Celková nabídková 

cena
               784 903,00 Kč                949 732,63 Kč 

 
 
TABULKA č. 2 - Plnění financované z vlastních prostředků zadavatele

Popis produktu *
Cena/kus v Kč 

bez DPH

Cena/kus v Kč 

včetně DPH

Počet 

kusů

Cena celkem v Kč bez 

DPH

Cena celkem v Kč včetně 

DPH

Požadované období 

podpory

JUNIPER

SRX220-APPSEC-A-1          3 545,00 Kč     4 289,45 Kč 8                          28 360,00 Kč                          34 315,60 Kč 
1.2.2020  - 

31.1.2021

SVC-ND-SRX220        17 740,00 Kč  21 465,40 Kč 8                       141 920,00 Kč                       171 723,20 Kč 
1.2.2020  - 

31.1.2021

CISCO

Premium SW Bundle 

(AS+AV+OF+ENC+DLP) 

1Y Lic, 100-199 Users

            422,00 Kč        510,62 Kč 100                          42 200,00 Kč                          51 062,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

Web Premium SW 

Bundle 

(WREP+WUC+AMAL) 

1Y Lic, 100-199 Users

            895,00 Kč     1 082,95 Kč 100                          89 500,00 Kč                       108 295,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

Email Management SW 

Bundle, 1Y Lic, 100-199 

Users

            260,00 Kč        314,60 Kč 100                          26 000,00 Kč                          31 460,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

Web Management SW 

Bundle, 1Y Lic, 100-199 

Users

            310,00 Kč        375,10 Kč 100                          31 000,00 Kč                          37 510,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

SMARTNET 8X5XNBD  

WSA S190 Web Security 

Appliance with SW

         7 650,00 Kč     9 256,50 Kč 2                          15 300,00 Kč                          18 513,00 Kč 
20.1.2020 - 

19.1.2021

SYMANTEC

Protection Suite 

Enterprise Edition, 

Renewal Software 

Maintenance, ACD-GOV 

1 YR

            452,00 Kč        546,92 Kč 483                       218 316,00 Kč                       264 162,36 Kč 
9.12.2019  - 

8.12.2020

Celková nabídková 

cena
               592 596,00 Kč                717 041,16 Kč 

1 377 499,00 Kč   1 666 773,79 Kč   Celková nabídková cena  za obě části  


