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NABÍDKA 
1/2018 

pro 

Pardubický kraj 
na 

„Rozšíření funkčnosti IS FaMa+ modul Obnova 
stavebních objektů 

 

 

 
 

TESCO SW a.s. 
Kosmonautů 1288/1 

779 00  Olomouc - Hodolany 
IČ: 25892533 

V Olomouci dne 27. 04. 2018 
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I. REGISTRAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE 

 

 

Obchodní název: TESCO SW a.s. 

Adresa: Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc - Hodolany 

Identifikační číslo: 258 92 533 

Daňové identifikační číslo: CZ699000785 

Telefonní číslo: (+420) 587 333 400 

E-mail: tescosw@tescosw.cz 

 

 

 

 

Vedoucí projektu  

 

 

 

 

Konzultant FaMa+  

 

 

 

 

mailto:tescosw@tescosw.cz
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II. SPECIFIKACE A PODMÍNKY NABÍZENÉHO PLNĚNÍ 

 

 

 

A) Specifikace 

 
 

  Popis požadavků Pardubického kraje spojených s rozšířením funkčnosti modulu Obnova 

stavebních objektů:   

 

1. Barevně odlišit položky konstrukčních prvků, které zůstávají v původním stavu i po uplynutí 

stanovené doby životnosti. Vyrobit sestavu, která bude tyto položky obsahovat. 

 

2.  Aktualizovat ceny konstrukčních prvků na základě % inflace. 

 

3.  U konstrukčních prvků rozdělit stávající jednotkovou cenu a celkovou cenu na jednotkovou 

cenu bez DPH, samostatné DPH (výběr z číselníku), jednotkovou cenu s DPH, celkovou cenu 

bez DPH a celkovou cenu s DPH.  Ke konstrukčním prvkům přidat novou položku Vedlejší 

výdaje a tu zahrnout do celkové ceny. Vedlejší výdaje budou počítány na základě zadaného 

procenta. 

 

4.   Při založení nové stavby na formulář Plochy automaticky zobrazovat tuto stavbu na formuláři 

Obnova staveb. 

 

5.  Sloučení jednotlivých konstrukčních prvků do skupin 

 

6. Přidání nových konstrukčních prvků do číselníku bude provedeno zdarma. 

 

 

 

B) Návrh řešení 

 
Ad1) 

- bude vytvořena funkce Nerealizovaná obnova, která zajistí obarvení příslušných záznamů. 

- bude vytvořena sestava, která bude obsahovat tyto položky: Název PO, kód a název stavby, 

kód a název konstrukčního prvku, celkovou cenu s DPH a datum poslední obnovy. 
 

Ad2) 

- bude vytvořena funkce Aktualizace cen, která zajistí u konstrukčních prvků přepočítání všech 

cenových položek na základě zadaného procenta inflace.  

 
Ad3) 

- bude upraven formulář tak, aby obsahoval nově jednotkovou cenu bez DPH, samostatné DPH 

(nový číselník), jednotkovou cenu s DPH, celkovou cenu bez DPH a celkovou cenu s DPH. 

- bude vytvořen jednorázový databázový skript, který doplní DPH a přepočítá cenu včetně DPH 

na stávajících záznamech. 

- bude vytvořena funkce, která dopočítá u konstrukčních dílů vedlejší výdaje na základě 

zadaného procenta. 

- budou upraveny stávající sestavy, které budou obsahovat ceny s DPH včetně vedlejších výdajů 
 

Ad4) 

- při uložení nové stavby bude tento záznam zobrazen i na formuláři Obnova staveb 
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Ad5) 

 

- bude vytvořen nový číselník Skupiny KP 

- na formuláři konstrukčních prvků bude přidána nová položka Skupina KP 

- sestavy budou upraveny tak, aby bylo možné tisknout v jednotlivých letech položky současně 

se stejnou skupinou. Pro tisk skupin bude použit nejbližší termín obnovy z dané skupiny.  

 

 

 

 
 

C) Místo plnění Pardubický kraj 

  Komenského náměstí 125 

  532 11 Pardubice 

 

  

 

D) Záruční a servisní podmínky 
 

 Na dílo bude poskytnuta záruka na jakost a kvalitu díla se záruční lhůtou v délce 6 měsíců ode dne 

převzetí díla. 
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III. NABÍDKOVÁ CENA 

 

 

Položka Specifikace nabídky 

Počet 

hodin 

Cena 

 za hodinu 

Cena  

bez DPH 

1 Analytické práce 35 1 500 Kč 52 500 Kč 

2 Programátorské práce 45 1 500 Kč 67 500 Kč 

3 Testování 14 1 500 Kč 21 000 Kč 

4 Instalace 4 1 500 Kč 6 000 Kč 

Celková nabídková cena bez DPH 147 000 Kč 

 

 

 

 

Cena díla bez DPH      147 000,- Kč 

Cena DPH 21 %         30 870,- Kč 

Cena díla je ve výši včetně DPH        177 870,- Kč 
 
 

 

 

Splatnost faktur je 14 dní od doručení faktury do sídla Pardubického kraje. 

 

Termín realizace: do 8 týdnů ode dne obdržení objednávky.  

 

 

 

V Olomouci dne 27. 04. 2018 
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Koutecká Jolana Ing.

Od: Válková Petra Ing.

Odesláno: 19. září 2018 11:04

Komu: Koutecká Jolana Ing.; Janurová Petra Bc.

Předmět: FW: Objednávka č. 2018/01531 ze dne 13. 9. 2018

Dobrý den, přeposílám informaci o potvrzení objednávky č. 2018/01531. 

 

S pozdravem  

 

Petra Válková 
  

vedoucí ekonomického oddělení 
odbor majetkový, stavebního řádu a investic 
Krajský úřad Pardubického kraje 

  

telefon: 466 026 479 

www.pardubickykraj.cz 

  

 

 

From: Přibyl Petr

Sent: Wednesday, September 19, 2018 8:23 AM 

To: Válková Petra Ing. 

Subject: RE: Objednávka č. 2018/01531 ze dne 13. 9. 2018 

 

Ano, přijímáme znění objednávky. 

 

S pozdravem 

 

Petr Přibyl 
 

From: Válková Petra Ing. 

Sent: Wednesday, September 19, 2018 8:19 AM 

To: Přibyl Petr

Subject: RE: Objednávka č. 2018/01531 ze dne 13. 9. 2018 

 

Dobrý den, přijímáte tedy toto znění objednávky? 

  

S pozdravem  

  

Petra Válková 

  

vedoucí ekonomického oddělení 
odbor majetkový, stavebního řádu a investic 
Krajský úřad Pardubického kraje 

  

telefon: 466 026 479 

www.pardubickykraj.cz 
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From: Přibyl Petr

Sent: Wednesday, September 19, 2018 8:13 AM 

To: Válková Petra Ing.

Cc: Janurová Petra Bc

Subject: RE: Objednávka č. 2018/01531 ze dne 13. 9. 2018 

  

Dobrý den. 

  

Potvrzuji doručení objednávky. 

  

S pozdravem 

  

Petr Přibyl 
vedoucí oddělení Majetek 
  
TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc 
tel.: +420 587 333 421 

www.tescosw.cz 

  

From: Válková Petra Ing. 

Sent: Tuesday, September 18, 2018 9:23 AM 

To: Přibyl Petr 

Cc: Janurová Petra Bc. 

Subject: Objednávka č. 2018/01531 ze dne 13. 9. 2018 

  

Dobrý den,  

v příloze posílám objednávku dle nabídky č. 1/2018. Prosím o potvrzení objednávky č. 2018/01531 z důvodu 

zveřejnění v registru smluv.  

  

S pozdravem  

  

Petra Válková 

  

vedoucí ekonomického oddělení 
odbor majetkový, stavebního řádu a investic 
Krajský úřad Pardubického kraje 

  

telefon: 466 026 479 

www.pardubickykraj.cz 

  

  

  

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich 
změny jsou společností TESCO SW a.s. uzavírány pouze v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem, a za 
předpokladu, že jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány osobou oprávněnou ze zákona, vnitřních předpisů společnosti či na základě 
písemného pověření. 



3

Společnost TESCO SW a.s. má zaveden Compliance Program proti nelegálnímu jednání, který stanoví pravidla jednání zaměstnanců TESCO SW a.s. či jiných 
osob za TESCO SW a.s. jednajících (souhrnně pouze „zaměstnanců“). Ti jsou povinni v nabídkách i při jednání se zadavateli o parametrech veřejné zakázky, 
jsou-li pro taková jednání jako poradci osloveni, poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčují podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání 
neoprávněné konkurenční výhody. Při komunikaci se zadavateli zaměstnanci TESCO SW a.s. nesmějí zneužít svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro 
získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit TESCO SW a.s. při účasti ve veřejných soutěžích. Zaměstnanci TESCO SW a.s. 
mohou poskytovat rady při plánování a vedení zadávacího řízení, tedy před samotným zahájením zadávacího řízení (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a rady č. 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek), pouze tehdy pokud toto poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede 
k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti. 

V jakémkoli případě, kdy komunikace zaměstnanců TESCO SW a.s. je v rozporu se zásadami a pokyny obsaženými v této doložce, nelze takové jednání 
považovat za jednání jménem společnosti TESCO SW a.s. 

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich 
změny jsou společností TESCO SW a.s. uzavírány pouze v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem, a za 
předpokladu, že jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány osobou oprávněnou ze zákona, vnitřních předpisů společnosti či na základě 
písemného pověření. 

Společnost TESCO SW a.s. má zaveden Compliance Program proti nelegálnímu jednání, který stanoví pravidla jednání zaměstnanců TESCO SW a.s. či jiných 
osob za TESCO SW a.s. jednajících (souhrnně pouze „zaměstnanců“). Ti jsou povinni v nabídkách i při jednání se zadavateli o parametrech veřejné zakázky, 
jsou-li pro taková jednání jako poradci osloveni, poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčují podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání 
neoprávněné konkurenční výhody. Při komunikaci se zadavateli zaměstnanci TESCO SW a.s. nesmějí zneužít svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro 
získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit TESCO SW a.s. při účasti ve veřejných soutěžích. Zaměstnanci TESCO SW a.s.
mohou poskytovat rady při plánování a vedení zadávacího řízení, tedy před samotným zahájením zadávacího řízení (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a rady č. 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek), pouze tehdy pokud toto poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede 
k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti. 

V jakémkoli případě, kdy komunikace zaměstnanců TESCO SW a.s. je v rozporu se zásadami a pokyny obsaženými v této doložce, nelze takové jednání 
považovat za jednání jménem společnosti TESCO SW a.s. 


