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1. KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

Základní identifikační údaje 
Objednatel  

Název: Statutární město Přerov 

Sídlo: Bratrská 709/34, Přerov 

IČO: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

Kontaktní osoba: 

Tel./Fax: 

E-mail: 

Zhotovitel 

Název: TESCO SW a.s. 

Sídlo / místo podnikání: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc  

Tel. (+420) 587 333 333  

IČO: 258 92 533 

DIČ: CZ699000785 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě 

Spisová značka: B 2530 

Kontaktní osoba: 

Tel. 

E-mail: 

 

Nabídková cena 
Cena celkem bez DPH Samostatně DPH 

(sazba 21%) 

Cena celkem 
(včetně 21% DPH) 

199 000,- Kč 41 790,- Kč 240 790,- Kč 

 

Prohlášení Zhotovitele 

Tato cenová nabídka byla zhotovena na základě poptávky Magistrátu města Přerova a v souladu 

s uzavřenou rámcovou smlouvou o zajištění součinnosti při tvorbě integračních vazeb projektu 

Modernizace IT systémů magistrátu města Přerova. 

 

Tento dokument obsahuje důvěrné informace společnosti TESCO SW a.s. Převzetím tohoto 

dokumentu se příjemce zavazuje, že žádným způsobem nezpřístupní informace v něm obsažené 

jiným osobám mimo Magistrát města Přerova. 

Platnost nabídky je do 31.8.2018. 

 

 



Cenová nabídka pro Magistrát města Přerova 

© 2016 TESCO SW a.s.  3 

2. SPECIFIKACE NABÍDKY 

Předmětem nabídky jsou práce s pojené s implementací procesu přenosu objednávek a faktur z IS 

Ginis do IS FaMa+, kde probíhá jejich párování pomocí tzv. likvidačních lístků. Součástí jsou práce 

spojené s implementací na straně aplikace FaMa+ a vytvoření nových integračních vazeb mezi 

dotčenými informačními systémy. 

Detailní specifikace: 

1) Synchronizace datové základny 

a. Přenos vybraných záznamů (plochy pro nájemné) z číselníku Plochy ve FaMa+ do IS 

Ginis modulu MAJ 

i. vytvoření a otestování rozhraní na straně FaMa+ 

ii. rozšíření konektoru FaMa+ na rozhraní IS GINIS 

iii. otestování přenosu v prostředí MMPr 

b. Přenos záznamů ekonomických subjektů z IS Ginis do číselníku firem ve FaMa+ 

i. Je nezbytná nejprve prvotní manuální synchronizace v obou systémech (párovacím 

klíčem je IČ organizace), odstranění duplicit a oprava chybně zadaných údajů 

ii. rozšíření konektoru FaMa+ na rozhraní IS GINIS 

iii. otestování přenosu v prostředí MMPr 

2)  Přenos objednávek vydaných (hlavička + položky) z IS Ginis do FaMa+  

a. analýza změn aplikační logiky FaMa+ 

b. výroba a testování aplikační logiky FaMa+ 

c. vytvoření webové služby na straně FaMa+ pro přijímání notifikací o nově vzniklé 

objednávce v IS GINIS 

d. rozšíření konektoru FaMa+ na rozhraní IS GINIS 

e. otestování přenosu v prostředí MMPr 

3)  Přenos faktur přijatých z IS Ginis do FaMa+ 

a. analýza změn aplikační logiky FaMa+ 

b. výroba a testování aplikační logiky FaMa+ 

c. vytvoření webové služby na straně FaMa+ pro přijímání notifikací o nově vzniklé 

faktuře v IS GINIS 

d. rozšíření konektoru FaMa+ na rozhraní IS GINIS 

e. otestování přenosu v prostředí MMPr 

 

Použité rozhraní mezi oběma systémy vč. způsobu přenosu dat je dohodnuto mezi dodavateli obou 

dotčených systémů. Při přenosu dat bude využita ESB sběrnice. 

 

Požadovaná součinnost: 

Pro bezchybný přenos dat objednávek a faktur je nezbytné, aby číselník Externích subjektů v Ginis a 

číselník Firem ve FaMa+ neobsahoval duplicitní či chybné záznamy. Jde zejména o sladění IČ 

subjektů v obou číselnících (viz bod 1b). 
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3. CENOVÁ KALKULACE 

V této části je uvedena cenová specifikace dílčích etap dodávky řešení. Z výše uvedeného popisu je 

pracnost stanovena na 22,5 MD, což odpovídá 180 člověkohodinám. Dle uzavřené rámcové smlouvy 

je hodinová sazba stanovena na 1 500 Kč. Všechny ceny uvedené v této kapitole jsou bez příslušné 

sazby DPH (rekapitulace i se sazbou DPH). 

Popis Cena 
Bod 1a - přenos ploch z FaMa+ do Ginis 45 000,- Kč 

Bod 1b - synchronizace firem z Ginis do FaMa+ 45 000,- Kč 

Bod 2a+3a - analýza změn aplikační logiky FaMa+ pro přenos objednávek a 

faktur 
45 000,- Kč 

Bod 2b - výroba a testování aplikační logiky při zakládání objednávek ve 

FaMa+ 
35 000,- Kč 

Bod 3b - výroba a testování aplikační logky při zakládání faktur ve FaMa+ 35 000,- Kč 

Bod 2c až 2e - vytvoření a otestování webové služby pro přijímaní notifikací 

o nově vzniklé objednávce 
37 500,- Kč 

Bod 3c až 3e - vytvoření a otestování webové služby pro přijímaní notifikací 

o nově vzniklé faktuře 
37 500,- Kč 

Cena dodávky bez DPH 270 000,- Kč 

Sleva formou čerpání rozvojovými hodinami projektu IOP09 ve výši 40 

hodin (5 MD)  
60 000,- Kč 

Obchodní sleva 11 000,- Kč 

Cena dodávky po slevách bez DPH 199 000,- Kč 

DPH 21% 41 790,- Kč 

Výsledná cena dodávky včetně DPH 240 790,- Kč 

 

Cena představuje nepřekročitelný limit. Do této ceny jsou započteny všechny ekonomicky oprávněné 

náklady, náklady na dopravu a všechny další náklady spojené s vyhotovením díla.  
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zhotovitel nepožaduje po Objednateli žádné zálohy na realizaci předmětu plnění. Předmět 

plnění bude Objednatelem hrazen na základě akceptace ze strany Objednatele.  

Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 5-ti dnů po akceptaci ze strany Objednatele. 

Splatnost daňového dokladu bude stanovena na 30 dnů od doručení Objednateli. Platby 

budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.  

 


