Příloha č. 2 ZD - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

část 2. veřejné zakázky s názvem
"Zajištění infrastruktury služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb"
Tabulka pro zpracování celkové nabídkové ceny
Jednotková cena
Jednotková cena služby v
služby v Kč bez
Kč včetně DPH (sazba 21 %)
DPH
(cena
*
**

Předpokládaný
počet jednotek
služby (hod * / voleb ** )

Jednotka služby

Cena celkem za
službu v Kč bez
DPH

Cena celkem za
službu v Kč včetně
DPH (sazba 21 %)

Služby I - Zajištění nadstandardní podpory produktů
Novell

80

hod

0,00

0,00

Služby II - Služby nadstandardního servisního zajištění
provozu databázového systému Oracle

120

hod

0,00

0,00

Popis konkrétní služby

za 1 hod * / 1 volby ** )

Služby III - Pronájem zařízení a potřebných SW licencí

(cena za 1 hod / 1 volby )

1

Volby

0,00

0,00

Služby IV - Hosting techniky pro zátěžové testy

1

Volby

0,00

0,00

Služby V - Poskytnutí služeb datového připojení pro
zátěžové testy

1

Volby

0,00

0,00

Služby VI - Konfigurace a podpora stávajících
volebních zařízení

1

Volby

0,00

0,00

VOLBY*** pro připojení médií

Cena celkem za
volby v Kč bez DPH

Cena celkem za
volby v Kč včetně
DPH (sazba 21 %)

0,00

0,00

Celkový
CELKOVÁ
předpokládaný počet
NABÍDKOVÁ CENA
voleb za celou dobu
V Kč bez DPH
realizace VZ

6

0,00

CELKOVÁ
NABÍDKOVÁ CENA
V Kč včetně DPH
(sazba 21%)

0,00

* Jedná se o cenu za jednu člověkohodinu
**Jedná se o paušální cenu za jedny volby.
Jedněmi volbami se v tomto případě rozumí jedny dílčí volby (v případě voleb prezidenta ČR - leden/únor 2018 a voleb do
Poslanecké sněmovny PČR) - říjen 2018 nebo jedny volby konané v souběhu dílčích voleb (v ostatních případech)
***VOLBAMI se rozumí jakékoli volby/referenda realizované dle platných a účinných volebních předpisů (jednokolové,
dvoukolové, předčasné, opakované, apod.) Jedněmi volbami se rozumí rovněž více voleb/referend konaných souběžně,
pokud se termíny konání těchto voleb konají do 14 dnů včetně po sobě.
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