
PŘÍLOHA č. 1
Soupis a specifikace programového vybavení 

včetně specifikace licenčních práv

MÚZO Praha s.r.o. poskytuje nevýhradní, nepřenosnou, časově a teritoriálně neomezenou licenci 
k užívání řešení EIS JASŮ® CS včetně přípravných a provozních dokumentů a jejich návrhů, 
software a licenčních práv vytvořených uchazečem.

Licenční model je stanoven formou současně pracujících uživatelů v počtu 160, to znamená, že v 
jeden okamžik bude mít možnost v jakékoliv části nabízeného řešení EIS aktivně pracovat 160 
uživatelů, přičemž:
■ 30 uživatelům bude poskytnuta neomezená licence umožňující využití všech procesů a 

funkcionalit ve všech modulech a
■ 130 uživatelům bude poskytnuta omezená licence umožňující zadavatelem definované procesy 

a funkcionality v určených modulech.
Úplný soupis dodávaného softwaru je uveden v přiloženém popisu systému EIS JASU® CS (příloha 
č. 4 Smlouvy).

Systém EIS JASU® CS bude využívat HW/SW platformu Objednatele dle technické specifikace 
uvedené v detailu veřejné zakázky.
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PŘÍLOHA č . 2 
Cenová tabulka

Sloupec 0. období znamená etapu od počátku smluvního vztahu až do zahájeni produktivního provozu

Položka 
č. 1

Obsahuje cenu za licence k veškerému softwaru, který je potřebný pro provoz uchazečem nabízeného řešení EIS v souladu s podmínkami uvedenými v této ZD. Ve své 
nabídce bude také jednoznačně specifikovat jaký licenční model je obsahem jeho nabídky.

Položka
č. 2

Obsahuje cenu za kompletní implementaci nabízeného řešení EIS. Cena musí obsahovat veškeré náklady spojené se zprovozněním všech částí (analýza a návrh 
systému, implementační práce, konfigurace-parametrizace, školení, programové úpravy SW, migrace dat, práce na zprovoznění převodových můstků, integraci s okolními 

systémy, ...) pro požadovaný počet uživatelů (požadováno pro minimálně 100 současně pracujících uživatelů), včetně veškerých nákladů, které nejsou přímo spojeny 
s jednotlivými částmi nabízeného řešení EIS, ale které jsou nutné ke zprovozněni nabízeného řešení EIS.

Položka 
č. 3

Obsahuje cenu za podporu produktivního provozu a maintenance. Cena musí zahrnovat náklady na Helpdesk, zapracováváni legislativních změn, opravy chyb 
v aplikacích, upgrade aplikací, upgrade ostatních dodaných SW komponent nutných k provozu nabízeného řešeni EIS. Cena v prvních čtyřech letech poskytováni podpory 
(začátek 1. roku až konec 4. roku) bude ve stejné výši. Tato cena bude také výchozí cenou pro pátý rok podpory produktivního provozu a maintenance, přičemž budoucí 

výše ceny po prvních čtyřech letech se řídí smlouvou.

Položka 
č. 4

Obsahuje cenu víceprací v předpokládaném rozsahu 200 hodin / (začátek 1. roku až konec 4. roku) = násobek 200 a ceny za 1 člověkhodinu vícepráce (položka č.1 
z tabulky č. 2). Vícepráce jsou náklady spojené s úpravami libovolné funkcionality EIS na přáni objednatele, které nejsou součástí podpory produktivního provozu a 

maintenance. Vícepráce si lze objednat v libovolném objemu a čase (začátek 1. roku až konec 4. roku).

Cena z 1 člověkhodinu 
víceprací

Obsahuje cenu za jednu člověkhodinu vceprací, což jsou náklady spojené s úpravami 
libovolné funkcionality nabízeného řešení EIS dle přáni objednatele, které nejsou 

součástí podpory produktivního provozu a maintenance. Cena vceprací je neměnná od 
až do konce 4. roku poskytování služby podpory produktivního provozu a maintenance. 

Vícepráce si lze objednat v libovolném objemu a čase.

Cena v Kč bez
DPH Cena v Kč včetně DPH

Cena za každého dalšího 1 
uživatele EIS s plným 

přístupem (v případě modelu
licencí s omezeným počtem 

současně pracujících 
uživatelů)

Obsahuje cenu za 1 dodatečného uživatele. Cena obsahuje veškeré náklady spojené 
s rozšířením libovolné funkcionality EIS o 1 uživatele. Rozšíření EIS si je možno 

objednat pro libovolný počet uživatelů. Pokud uchazeč nabízí model multilicence, 
zadavatel předpokládá, že toto rozšíření je již v tomto modelu zahrnuto a uchazeč 

v tomto případě vyplní hodnotu 0.

Cena v Kč bez 
DPH Cena v Kč včetně DPH
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PŘÍLOHA č. 3 
Kontaktní osoby

Kontaktní osoby Dodavatele
Jméno a 
příjmení

Pracovní
zařazení Telefon Mobil E-mail

Kontaktní osoby Objednatele
Jméno a 
příjmení

Pracovní
zařazení Telefon Mobil E-mail
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PŘÍLOHA č. 4
Popis EIS JASU® CS a MIS JASU®
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5. Prohlášení dodavatele
Dodavatel MÚZO Praha s.r.o. prohlašuje, že je nositelem autorských práv k uvedenému dílu EIS JASU® CS 
a že je oprávněn poskytnout zákazníkovi právo k užívání tohoto programového vybavení.

Nabízený EIS JASU® CS je plně v souladu s platnými legislativními i nelegislativními předpisy v termínech 
daných daty jejich účinnosti.

Jako dodavatel bude v rámci standardní pozáruční podpory průběžně zajišťovat soulad dodaného EIS 
JASU®CS s platnými legislativními i nelegislativními předpisy v termínech daných daty jejich účinnosti.

Společnost MÚZO Praha s.r.o. je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 na systému 
managementu jakosti pro předmět činnosti „Poskytování služeb v oblasti IT ‘.

Společnost MÚZO Praha s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft v úrovni „Microsoft Silver 
Partner“ s kompetencí „Silver Application Development“.

Systém EIS JASU® CS je certifíkován společností Microsoft na úroveň „Compatible with W indows 7“ 
a „Compatible with Windows 8“.

Ekonomický informační systém EIS JASU® CS
Popis, výhody a systémové požadavky
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6. Kvalifikační předpoklady dodavatele
MÚZO Praha s.r.o. poskytuje již od roku 1993 počítačové služby, především v oblasti zpracování účetnictví 
a účetního výkaznictví organizačních složek státu, příspěvkových organizací i veřejných vysokých škol, 
politických stran, občanských sdružení i jiných nevýdělečných organizací.

Hlavními oblastmi poskytovaných služeb jsou:
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7. Reference
Uživatelé Ekonomického in fo r m a ř n íh n  cv e ťA m n  m c  i a c t t ® r -c .

Mezi další zákazníky MÚZO Praha s.r.o. n a t ř i :

Ekonomický informační systém EIS JASU® CS
Popis, výhody a systémové požadavky
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Dodavatel:
MÚZO Praha s.r.o. 
Politických vězňů 15 
110 00 Praha 1

Poslední aktualizace dne 5.8.2014

V  .

Microsoft Partner
Independent Software Vendor (ISV)

Jsj ISDOC

MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno dle ČSN EN ISO 9001:2008 
a certifikovaným partnerem společnosti Microsoft.

EIS JASU® CS je  certifikován logem „Compatible with Windows 7“. 
Systém podporuje elektronickou fakturaci standardu ISDOC.


