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Čestné prohlášení k textu nabídky

Zasláním této nabídky souhlasíme se všemi pravidly poptávkového řízení.

Tato nabídka je tvořena celkem 11 stranami textu a je závazná po dobu 60 dnů od termínu podání

nabídky.

Za společnost TAYLLORCOX, s.r.o. IČ: 279 02 587

Jméno: Ing. Radek Nedvěd, jednatel

Datum: 12.5.2022
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Informace o společnosti nabízejícího

Obecné informace

Název společnosti TAYLLORCOX, s.r.o.

Adresa Na Florenci 35/1055, CZ 110 00, Praha 1

Předmět činnosti
Lektorská a vdělávací činnost, inspekční a kontrolní činnost,
expertní a znalecké posudky. Projektové dozory.

Doba působení na trhu Od r. 2007

Hlavní kontaktní osoba

(Tato osoba bude působit jako koordinátor přípravy nabídky a pro jakákoliv vyjasňující či dodatečná

jednání)

Jméno a příjmení

Pozice/funkce

Tel.

Fax

E-mail

Adresa

Kontaktní osoba managementu

(Tato osoba bude zodpovědná za správnost nabídky a bude autorizovat sjednanou cenu)

Jméno a Příjmení

Pozice/funkce

Tel:

Fax

E-mail

Adresa
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Profil společnosti

Organizace

Společnost TAYLLORCOX je profilována jako orgán poskytující služby v oblasti auditů, certifikací, 

posudků, verifikací především v ICT odvětví. Z pohledu akreditačních požadavků patříme k leaderům 

v oboru.

Společnost TAYLLORCOX je akreditovaný certifikační orgán pro posuzování elektronickcých služeb 

vytvářejících důvěru dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014-elDAS

Společnost TAYLLORCOX převzala společně s cz.nic a MV CR dohled nad správou odborného portálu 

www.elDAS.cz

Společnost TAYLLORCOX je také akreditovaný certifikační orgán pro posuzování systémů 

managementu dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 50001 (CIA- 

Český institut pro akreditaci zřízený u Ministerstva průmyslu a obchodu)

Společnost TAYLLORCOX je zakládajícím členem a akreditovaným certifikačním orgánem irms.cz 

zřízeného pro potřeby definování metodik a výkonu odborného dozoru v oblastech spisové 

a archivační služby a souvisejících projektů digitalizace agend organizací státní správy. Spolupráce 

s Ministerstvem vnitra a s pracovníky Národního archivu.

Proto patří k našim zákazníkům nároční zákazníci vyžadující individuální přístup, kvalitní péči 

a kvalifikovaný posudek.

Expertní tým

auditům a certifikacím se věnujeme více jak 10 let. Naše služby vyžadovali zákazníci ještě dříve, 

než tyto metodiky byly akreditovány pro účely certifikace. Problematice elDAS se TAYLLORCOX 

věnuje více jak 3 roky.

Auditní tým v oblasti elDAS provádějí auditoři / experti, kteří disponují jak mezinárodní kvalifikací 

(elDAS, CYBER SECURITY, GDPR, držitelé kvalifikace PRINCE2) tak znalostí souvisejících oborové 

praxe, zvyklostí a přístupů.

Více informací o našich kompetencích, odbornosti a přístupech se můžete dozvědět z profilu 

společnosti. Dále z profilů lektorů a expertů, jejich CV a kvalifikací.
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Reference atestací a produktových certifikací

ISVS - Informační systémy veřejné správy - atestace dlouhodobého řízení, referenční 

rozhraní

• DATACENTRUM systems & Consulting a.s.

• KUSK krajský úřad středočeského kraje

• Magistrát Praha 1

• UZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových

• Generální ředitelství cel - odbor správy ICT

elDAS

• CZ - Česká pošta s.p. - certifikace PostSignum dle elDAS,

PCI DSS, certifikační schéma Microsoft

• CZ - První certifikační autorita a.s. - certifikace služeb dle standardů ETSI, elDAS, 

certifikační schéma Microsoft

• CZ - eldentity a.s. - certifikace služeb dle standardů ETSI, elDAS

• CZ - SW602 a.s.

- certifikace prostředků pro certifikační služby dle standardů ETSI, elDAS

• SLO - Ministry of Defence - certifikace služeb SIMoD-CA dle elDAS

• SLO - Minisry of public admnistration - certifikace služeb Sl-Trust dle elDAS

• SLO - certifikace služeb Halcom.si dle elDAS

• BG - certifikace služeb lnfonotary.com dle elDAS

• PL - EuroCert.pl - certifikace služeb dle elDAS

a další poskytovatelé důvěryhodných elektronických služeb

Certifikace důvěryhodných úložišť elektronických dokumentů a záznamů,
e-nástrojů, produktů a řešení - ISO 16363:12, ISO 14721:12

• IBM FileNet P8 Content Manager, DATERA Smart Archive, IBM ČR

• M-Files, Digital Resources a.s.

• eSpisovna, produkt ZEA, STYRAX, a.s.

• easyPLM, easyArchiv, TD-IS s.r.o.

• 3D archiv, CCA Group, a.s.

• aplis.cz easydoc

• GORDIC, s.r.o.

• CORAGEO SK-e-spisovna

Další produktové certifikace, atestace a analýzy

• Dotykačka

certifikace shody produktu s EET, CYBER SECURITY, GDPR

• Casablanca - atestace rozvoje datového centra, atestace IPv6

• STC s.p. - atestace a certifikace ITIL procesů Národního Datového Centra

• Icontio CR, s.r.o. - atestase sw nástroje PM Portál dle PRINCE2

© elDAS.cz
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Reference projektových dozorů a projektových kanceláří

• GFŘ - projekt implementace EET (2016)

• NIK - projekt elektronizace správy Národní technické knihovny (2017-2022)

• Česká Zbrojovka a.s. - restrukturalizace projektové kanceláře

- mezinárodní vývozy 2014

• eON Ceske Budějovice - reengineering projektové kanceláře 2018

Další certifikační služby

• Ředitelství silnic a dálnic ČR - certifikace ISO/IEC27001, - školení a personální certifikace 

PRINCE2,TOGAF, ITIL, ISO 10006

• České Radiokomunikace a.s.

- certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15, ISO 14001:15,

- školení a personální certifikace PRINCE2, ISO 10006

• ČD - Telematika a.s. CD-IS - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• 02 IT Solutions s.r.o. - certifikace ISO 10006, ISO 27019, ISO 14001, OHSAS 18001

• TC Písek a.s., TCP cloud a.s. - certifikace ISO 9001:15, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1

• VSHosting a.s. - certifikace ISO 9001:15, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1

• IBM Česká republika - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO 16363:12

• Česká pošta s.p. - certifikace ISO 9001:15 a ISO/IEC 27001:13 pro CADR, SIPO, DINO 

kurzy a personální certifikace ITIL, PRINCE2, workshopy k PCI DSS pro Postservis CB

• ALTRON a.s. - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

- certifikace ÚCL (Úřad Civilního Letectví) - certifikace projektování, instalace a servis 

leteckých pozemních zařízení

• Silektro s.r.o. - certifikace ISO 9001:15

• NEWPS.cz s.r.o.

- certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15, ISO 10006:03, GDPR

• Software 602 a.s.

- certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15, certifikace elDAS

• DATASYS s.r.o.

- certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15, ISO 14001:15,

- školení a personální certifikace PRINCE2, ISO 10006

• GC System s.r.o.

- certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15, ISO 14001:15,

- školení a personální certifikace PRINCE2, ISO 10006

• Generální ředitelství cel - odbor správy ICT - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001

• Policejní prezidium OIPIT - certifikace ISO/IEC 27001:13

• Operátor ICT a.s. - certifikace ISO/IEC 27001:13

• GORDIC s.r.o. - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• CCA Group a.s. - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• itelligence, a.s. - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• SITEL, spol. s r.o. - certifikace ISO/IEC 27001

• Ministerstvo zdravotnictví CR - certifikace ISO 9001:15, ISO/IEC 27001

• UZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

- certifikace ISO 9001:15, ISO/IEC 27001
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• SZIF - certifikace ISO/IEC 27001:13

• EDENRED CZ, s.r.o. - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• MVV Energie CZ, a.s. - certifikace ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07,

ISO/IEC 27001:05, ISO 50001:11

• Teplárny Brno a.s. - certifikace ISO/IEC 27001:05, ISO 9001:15

• Technické sítě Brno a.s. - certifikace ISO/IEC 27001:05

• INELSEV ZRA a.s. - certifikace ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07

• Menzies Aviation Services CZ a NL - certifikace ISO 9001:15, ISO 14001:15

• CSA support s.r.o. - certifikace ISO 9001:15, ISO 14001:15

• GSE Services s.r.o. - certifikace ISO 9001:15, ISO 14001:15, certifikace CAA (civil aviation 

authority) dle ICAO pro servis letištní pozemní techniky - rozmrazovací zařízení, pojízdná 

schodiště, nabíjecí dieselagregáty, tahače letadel

• Zodiac Equipment - certifikace ISO 9001:15, ISO 14001:15, certifikace CAA (civil aviation 

authority) dle ICAO pro návrh vývoj, projektování, výrobu, instalaci a servis letištní pozemní 

techniky - rozmrazovací zařízení, pojízdná schodiště, nabíjecí dieselagregáty, tahače letadel

• Elekta Services, s.r.o.

- certifikace ISO 13485, ISO 9001:15, ISO/IEC 27001

• ComSource s.r.o.

- certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15, atestace produktů Juniper

• RENAULT ICT Services Switzerland, France, Austria - certifikace ISO/IEC 20000-1

• STYRAX a.s. - certifikace ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• Archivům a.s. - certifikace ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• ARIES DATA a.s. - certifikace ISO/IEC 27001, ISO 9001:15

• IXTENT CZ a SK - certifikace ISO/IEC 27001, ISO 9001:15, ISO/IEC 20000-1

• MICRONIX spol. s r.o. CZ a SK - certifikace ISO 9001:15

• Linet spol. s r.o. - realizace systému dodavatelských auditů a inspekcí 

dle ISO 9001:15, ISO 13485:03, FDA:USA

• Hospodářská komora České republiky - certifikace ISO 9001:15, školení pracovníků ICT, ITIL

• Czech Invest - školení a vzdělávání pracovníků oddělení interního auditu 

ISO 9001:15, ISO/IEC 27001:05 a souvisejících standardů a Nařízení vlády

• Dostihový spolek a.s. Pardubice - certifikace ISO 9001:15

• SKR Centrum o.p.s. - certifikace ISO 9001:15 a standardů sociálních služeb

• BARTH Media - certifikace ISO 9001:15 

a další desítky organizací
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Popis poskytovaných služeb - předmětná část 

nabídky

Použité standardy a určení rozsahu certifikace

ISO 9001:2015 Quality Management System

Předmět certifikace:

• Výkon působnosti veřejné správy

Geografický rozsah auditu:

organizace s hlavními organizačními jednotkami a aktivitami v lokalitách 

• sídlo a provoz společnosti: Břeclav 

Termín 1. dohledového auditu: červen 2022
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Nabídková cena

Uchazeč nabízí provedení výše uvedeného obsahu a rozsahu prací za nabídkovou cenu:

Město Břeclav Cena v Kč bez DPH Poznámka

re-certifikační audit
ISO 9001:15 Quality Management System 94 500,- červen 2022

Záruční podmínky

v případě zjištěných nedostatků při plnění zakázky na straně uchazeče je standardně postupováno 

podle pravidel ISO 17021 a akreditovaného postupu MP 9.7 Odvolání nebo MP 9.8 Stížnosti.

Platební podmínky

Auditorské a certifikační služby budou účtovány zvlášť za realizaci re-certifikačního a dohledových 

auditů. Vystavená faktura (daňový doklad) bude splňovat všechny účetní náležitosti. V opačném 

případě bere dodavatel na zřetel, že faktura nemůže být proplacena do doby, než bude vystaven 

řádný daňový doklad. Účetní doklad bude vystaven k poslednímu dni certifikačního auditu. 
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