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NA23000

Indikativní nabídka
název společnosti

Název nabízené služby

Připraveno pro
jméno a příjmení klienta
telefon a e-mailová adresa

název společnosti, IČ

Zpracovatel
1. Web IT

+420 773 337 303, info@1webit.cz
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Popis projektu

Konkretizace projektu

● Analýza stávajícího řešení.
● Identifikace a specifikace požadavků.

Definice cíle projektu

● Jasná definice a stanovení cíle.
● Využití metodiky SMART.

Návrh řešení

● Zpracování architektury za pomocí standardních metodik a nástrojů.
● Navržení logického a fyzického modelu.
● Selekce používaných systémů a uživatelského rozhraní.
● Bezpečnostní zabezpečení.
● Vytvoření konceptu požadovaného řešení.

Dokumentace

● Forma projektové a technické dokumentace.

Harmonogram

● Dle rychlosti dodání podkladů a specifikace klíčových oblastí.

Vícepráce

● Veškeré vícepráce budou fakturovány jako samostatná položka dle níže uvedeného ceníku.
● Za vícepráce považujeme takové práce, které realizujeme nad rámec schválených návrhů či

rozhodnutí.
● O veškerých vícepracích informujeme dopředu, kdy sdělujeme časový odhad a termín realizace.
● Týká se grafických návrhů, kódování a programování.
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Cenová kalkulace

1. Základní podpora aplikace

Základní podpora aplikace poskytuje garanci reakční doby na zaslané požadavky, zrychlené řešení
a nasazení změn do praxe.

Služba primárně zahrnuje:
● garantovanou odpověď do 4 hodin na požadavek zaslaný na e-mail podpora@1webit.cz nebo

telefonicky na +420 773 337 304 v pracovní době od 9:00 do 17:00,

○ je-li požadavek složitějšího charakteru, informujeme do 4 hodin o přijetí požadavku
a do 24 hodin zasíláme časový odhad s termínem realizace,

○ je-li požadavek méně náročný (pracnost do 4 hodin) a jednoznačně definovaný,
zahajujeme práci na splnění požadavku a garantujeme realizaci do 120 hodin od zaslání
požadavku,

● administraci a provoz repozitáře na službě GitLab gitlab.1webit.cz (vlastní zálohovaný prostor),
10 uživatelů,

● testovací server vCPU 1x / RAM 1GB / Disk 10GB,
● pravidelnou kontrolu bezpečnosti aplikace a návrhy na zlepšení stavu,
● kontinuální monitoring dostupnosti aplikace,
● obecnou administrativní správu projektu,

Služba základní podpora slouží hlavně pro:
● drobné změny funkčnosti aplikace,
● export / import dat z aplikace v určité formě,
● editace dat v databázi,
● úpravy zobrazení dat,
● manipulace s doménami a servery,
● a další práce.

Cena 3.300 Kč / měsíc
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2. Programátorské práce

Programátor:

● PHP / Python / JS / HTML5 + CSS3,
● MySQL / PostgreSQL,
● práce s GITem,
● analytické práce, příprava zadání,
● vývoj pro interní informační systém dle přímého zadání klienta,
● monitoring odpracovaných hodin bude dostupný v systému GOSys.cz,
● zadávání úkolů a detailní popis úkolů bude zasílán e-mailem.

A. Rozpětí hodinové sazby (odpracované hodiny za měsíc)

méně než 20 hodin 1.650 Kč (+ základní podpora)

20 - 50 hodin 1.250 Kč (+ základní podpora)

50 - 80 hodin 1.000 Kč (+ základní podpora)

------------------------------------------------------------------------------------------

80 - 320 hodin 950 Kč (základní podpora v ceně)

více jak 320 hodin 850 Kč (základní podpora v ceně)

Fakturovaná měsíční částka k poslednímu dni v měsíci se stanovuje na základě součinu hodinové sazby

a skutečně odpracovaných hodin v daném měsíci.

Stanovená cena se řídí článkem 4.3. Rámcové smlouvy o dílo a o poskytnutí služeb.

B. Práce Fix Time - Fix Price (FTFP)

Předem definovaná částka za dílo.

Stanovená cena se řídí článkem 4.4. Rámcové smlouvy o dílo a o poskytnutí služeb.

Cena: dle domluvy / dílo
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3. Testování

Tester:

● pravidelná kontrola funkčnosti / vzhledu,
● hlášení nedostatků,
● zpracovávání požadavků,
● komunikace.

Cena: 900 Kč / hodina

4. Projektové řízení

Projektový manažer:

● komunikace s klientem (schůzky, telefonáty, e-maily),
● správa dokumentace,
● informace o úkolech, vedení a koordinace týmu,
● monitoring odpracovaných hodin bude dostupný v systému GOSys.cz,
● správa harmonogramu.

Cena: 900 Kč / hodina

Rozšířená podpora aplikace

Podmínky dle konkrétní domluvy s klientem.

Cena: dle dohody
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Objednávka

Objednatel: Dodavatel:

iniciály klienta
1.Web IT s.r.o.
Vinohradská 2279/164
130 00 Praha 3

IČ:
DIČ:

IČ: 24841633
DIČ: CZ24841633

Oprávněná osoba: Oprávněná osoba: Pavel Dorňák

Předmět objednávky: Název nabízené služby (NA23000)

Platnost cenové nabídky do: 14 dní

Termín realizace: termín

Specifikace podmínek objednávky a cenové nabídky
1. Realizace objednaných prací je provedena na základě Rámcové smlouvy o dílo a o poskytnutí

služeb uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem a dalších ustanovení uvedených v této
specifikaci.

2. Cenová nabídka je platná 14 dní od zaslání objednateli.

3. Veškeré práce uvedené v cenové nabídce jsou zahájeny po podpisu objednávky oběma stranami.

4. Částka bude fakturována pravidelně v měsíčních cyklech vždy k poslednímu dni měsíce na
základě odpracovaných hodin v daném měsíci nebo stanoveného plánu (FTFP).

5. Předplacené služby se fakturují k prvnímu dni v měsíci.

6. Veškeré položky této objednávky a související cenové nabídky jsou důvěrné a nesmí být sdělovány
bez písemného souhlasu dodavatele a objednatele třetím stranám.

7. Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích. Jeden podepsaný výtisk objednatelem je nezbytné
neprodleně doručit dodavateli.

……………………………………………………….. …………...…………………....................
Datum a podpis (objednatel) Datum a podpis (dodavatel)
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