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Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Poděbradova 494/2 

Moravská Ostrava 

702 00 

 

 

Dodavatel a předkladatel nabídky: 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 

Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 

Město Praha 4 PSČ  149 00 

IČ  DIČ CZ64949681 

Spisová značka  B. 3787 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

Bankovní spojení  

Název banky  Komerční banka a.s., Praha 2 

Účet číslo 19-2271190247 (platby pro dodávky telefonů) Kód banky  0100 

Účet číslo 19-2235210247 (platby pro poskytnuté služby) Kód banky  0100 
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1. Úvod 
Na základě vaší poptávky z 24.6. jsme zpracovali nabídku, rozdělenou dle definovaných činností, a to 

vč.  odhadu doby realizace. 

 

2. Činnosti  

2.1. Sjednocení profilu aplikace a účtu v aplikaci MojeDPO – zjednodušení a zpřehlednění přístupu 

uživatele do aplikace a z sjednocení dvou profilů v jeden. 

 

Počet hodin Cena za hodinu v Kč Celkem v Kč 

195 430,- 83.850, - 

 
Upozornění: vyžaduje také úpravy na straně knihovny virtuální ODISky, které musí realizovat 
její dodavatel společnost XT-CARD. 
 

Doba realizace: 3 měsíce od objednávky s nezbytnou součinností XT-CARD. Náklady na 

úpravy knihovny XT-CARD nejsou součástí nabídky. 

 

2.2. Implementace odlišného mazání uživatele – změna mazání účtu dle nové logiky v rámci 

Odisky v mobilu. 

 

Počet hodin Cena za hodinu v Kč Celkem v Kč 

141 430,- 60.630, - 

 

Doba realizace: 3 měsíce od objednávky. 

 

2.3. Přístup do aplikace MojeDPO pro neregistrované – umožnění anonymního přístupu do těch 

částí aplikace, které nesouvisí s Odiskou v mobilu: vyhledávání, zobrazení spojení, jízdní řády, 

mimořádné zprávy, novinky, výluky, mapy a napište nám. 

 

Počet hodin Cena za hodinu v Kč Celkem v Kč 

918 430,- 394.740, - 

 
Upozornění: vyžaduje také úpravy na straně knihovny virtuální ODISky, které musí realizovat 
její dodavatel společnost XT-CARD. 



 

Doba realizace: 3 měsíce od objednávky s nezbytnou součinností XT-CARD. Náklady na 

úpravy knihovny XT-CARD nejsou součástí nabídky. 

2.4.  Aktualizace platební brány ČSOB – update funkcionalit a funkčnosti platebních bran na verzi 

1.9. API rozhraní platební brány ČSOB. 

 

Počet hodin Cena za hodinu v Kč Celkem v Kč 

30 430,- 12.900, - 

 

Doba realizace: 3 měsíce od objednávky. 

 

2.5. Implementace návazných spojení  

 

Počet hodin Cena za hodinu v Kč Celkem v Kč 

63 430,- 27.090, - 

 

Doba realizace: 3 měsíce od objednávky.  

 

2.6. Úprava aplikace MojeDPO pro nevidomé 

 

Počet hodin Cena za hodinu v Kč Celkem v Kč 

543 430,- 233.490 - 

 

Upozornění: Náklady na nevidomé specialisty nejsou v zahrnuty v nabídce. Předpokládáme, 

že spolupráce bude bezplatná. 

Doba realizace: 2 měsíce od objednávky. 

3. Další obchodní podmínky 
Platnost nabídky: 20 dní 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

V Ostravě dne 25.7.2022 


