
Kontakt:
Tel./e-mail:

1      138 800,00 Kč 1         167 948,00 Kč

2          1 200,00 Kč 8         11 616,00 Kč

3          6 900,00 Kč 24       200 376,00 Kč

Datum: 22.9.2022
Objednatel:

Přílohy: 1/2 Poznámka: NS 16100

Razítko: Razítko:

Datum:

Ing. Michal Jelínek
Pověřený náměstek ředitele pro informatiku a digitální transformaci						

Prodávající:

Vyřizuje/Telefon:

Záruční doba:

M.Janková / +420 224 969 373

379 940,00 KčCena celkem s DPH

Cena celkem bez DPH 314 000,00 Kč

Celková cena bez DPH a ceny za jednotlivé položky předmětu plnění této objednávky jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné. Celkovou cenu
jednotlivých položek lze překročit pouze při prokazatelné změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Ceny uvedené v této objednávce zahrnují
veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cena za položku č. 1 a 2 předmětu plnění dle této objednávky bude
objednatelem uhrazena na základě akceptačního protokolu podepsaném zástupcem objednatele – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Cena za
položku č. 3 předmětu plnění dle této objednávky hradí objednatel, dle cen stanovených v této objednávce, na základě faktury, kterou je poskytovatel
oprávněn vystavit měsíčně zpětně. První fakturace položky č. 3 předmětu plnění bude provedena na základě akceptačního protokolu položek č. 1 a 2
předmětu plnění podepsaného zástupcem objednatele - bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti
řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na Ekonomický úsek objednatele, Odbor účetnictví. Spolu s fakturou za položky č. 1
a 2 předmětu plnění a první fakturou za poskytování položky č. 3 předmětu plnění doručí poskytovatel objednateli kopii řádně opatřeného akceptačního
protokolu. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude
potvrzený příslušný akceptační protokol přiložen v naskenované podobě. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto objednávkou, bude objednatel oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že
poskytovatel je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet doručením
opravené nebo nově vyhotovené faktury. Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s
úhradou řádně fakturované ceny je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i
započatý den prodlení. Poskytovatel 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 se zahájením poskytování
předmětu plnění. Poskytovatel bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky poskytované v rámci služby, nesmí být prostředky, které
jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, https://www.govcert.cz/) a označeny jako hrozba v době
uzavření objednávky. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených
NÚKIB jako hrozba. Poskytování služby dle položky č. 3 této objednávky se sjednává na dobu určitou 2 roky s možností výpovědi i bez udání důvodu ze strany
objednatele i poskytovatele s výpovědní dobou 2 měsíce. Výpověď je účinná k 1. kalendářnímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.

Lekis s.r.o. 

21% 167 948,00 Kč

Termín plnění: 60 dnů od ptvrzení objednávky

Cena za MJ bez 
DPH

Cena za MJ             
s DPHČí

sl
o 
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žk
y

Předmět plnění  
Množství 
(měsíc)

Cena za položku 
včetně DPH

Sazba 
DPH 

Jednorázová implementace CML (nadstavbová služba ke 
stávajícím modulům)

Místo plnění:

Fakturační adresa                                                                                                                                                                                             
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze                                                                                                                                               
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví                                                                                                                                                                    
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
Počet listů: -1-

Dodavatel:

Těšínská 1349/296
716 00 Ostrava - Radvanice

IČ:                    25356089 DIČ:   CZ25356089 

dle cenové nabídky uvedené v příloze

VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Tomáš Růžek
Tel./e-mail: 725 869 348 tomas.ruzek@vfn.cz

Odbor vývoje a správy SW
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): 602 784 982 mvana@lekis.cz

Správa, vývoj a údržba modulů Lekis - nadstavbová služba 
(měsíční platba za 8 instancí)

21% 8 349,00 Kč

Migrace instance Lekis 21% 1 452,00 Kč
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■ Centrální management lékáren VFN 

Název 
Nabídka služby Centrálního managementu lékáren pro VFN 

Praha 

Bližší popis Finanční nabídka dodávky a správy poskytované služby CML a CML BI pro VFN Praha 

Datum 9.9.2022 

Verze 4.00 

Autor Stanislav Sadílek 

Označení  

Počet stran 2 

Poznámka Pouze pro interní použití Lekis s.r.o. a VFN Praha 

 

 

Verze Datum Autor Popis 

4.0 9.9.2022 Stanislav Sadílek  
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Úvod 

Předmětem tohoto dokumentu je návrh cenové nabídky na dodávku a provoz nadstavbové služby lékárenského 

informačního systému Lekis pro Windows: 

- Centrální management lékáren (CML) 

- Centrální management lékáren – Business Intelligence (CML-BI) 

 

 

 

 

Cenová nabídka 

V následujících tabulkách jsou rozepsány jednotlivé položky související s dodávkou a provozem. Kalkulace jsou 

rozděleny na jednorázové platby a platby měsíčních poplatků za správu a provoz služby. 

Kalkulace je prozatím rozepsána pro jednu instanci (lékárenský provoz) Lekisu pro Windows. Počet instancí bude 

upřesněn dodatečně. 

Předpokládá se zprovoznění v 8 instancích Lekisu pro Windows: 

- OVV1 (oddělení výdeje pro veřejnost 1) 

- OVV2 (oddělení výdeje pro veřejnost 2) 

- OVV3 (oddělení výdeje pro veřejnost 3) 

- OPL (oddělení přípravy léčiv) 

- OKPD (oddělení kontroly a přípravy diagnostik) 

- HVLP-DAK (oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků) 

- IR (oddělení výdeje infuzních roztoků) 

- OPSL (oddělení přípravy sterilních léčiv) 

Měsíční platby budou účtovány jen za 6 instancí. 

 

Varianta Azure VFN site to site VPN tunel     

   

Jednorázová implementace CML   Cena 

Nastavení VPN tunelu -30% 28 000 Kč 

Zřízení a konfigurace CML v prostředí VFN  55 400 Kč 

Zřízení a konfigurace CML-BI  55 400 Kč 

CELKEM  138 800 Kč 

   

Migrace jedné instance Lekis (jednorázově)   Cena 

Konfigurace instance CML (lékárny/provozu)   1 200 Kč 

Konfigurace instance CML-BI (lékárny/provozu)   0 Kč 

CELKEM   1 200 Kč 

CELKEM pro 8 instancí  9 600 Kč 

   

    

Měsíční platba za instanci   Cena 

Správa, vývoj a údržba CML  650 Kč 

Správa, vývoj a údržba CML-BI  500 Kč 

CELKEM  1 150 Kč 

CELKEM pro 6 instancí (plus 2 zdarma)  6 900 Kč 

 
Všechny ceny jsou bez DPH. 
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