CENÍK SLUŽEB
Zadavatelé zadávající malý objem veřejných zakázek, mají služby certiﬁkovaného nástroje zdarma.
Cena za služby v aplikaci ZADAVATEL.CZ se odvíjejí od objemu uložených dat.
BEZPLATNĚ do velikosti 500 Mb uložených dat.
PLACENÁ VERZE měsíční poplatek za poskytnutí certiﬁkovaného nástroje se odvíjí od objemu dat,
která máte u nás uložená.

Bezplatně

Placená verze

Certiﬁkovaný proﬁl zadavatele, dle zákona a vyhlášky
Evidence počtu stažení uveřejněných dokumentů
Neomezený počet uživatelských účtů
Elektronická komunikace (zasílání a příjem zpráv)
Příjem elektronických nabídek
Archiv dokumentů
Elektronické podepisování dokumentů za zadavatele
Časové razítkování dokumentů
Dynamické dokumenty
Balíček kreditů

Příklad: Zadavatel si založí proﬁl zadavatele(zdarma) následně dojde k zahájení zadávacího řízení, bez ohledu
na počet dokumentů či zadávacích řízení je proﬁl zadavatele do objemu 500 Mb dat zdarma, a to včetně využití
elektronické komunikace a příjmu elektronických nabídek. Tato verze zaručuje dostatečně dlouhé a bezplatné
fungování.
Pokud objem dat přesáhne více než 500 Mb zadavatel uhradí ﬁnanční částku dle skutečného objemu uložených dat.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost ceníku od 1. 10. 2018.
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Verze ZPOPLATNĚNÁ
Velikost úložné kapacity

Cena za měsíc

nad 0,5 GB do 1,5 GB včetně

700 Kč

nad 1,5 GB do 2,5 GB včetně

1 250 Kč

nad 2,5 GB do 4,5 GB včetně

1 800 Kč

nad 4,5 GB do 6,5 GB včetně

2 350 Kč

nad 6,5 GB do 8,5 GB včetně

3 050 Kč

nad 8,5 GB neomezeně

5 150 Kč

Verze ZPOPLATNĚNÁ + Verze ZDARMA
Související doplňkové služby
Asistence při ručním zadávání dokumentů

Export dat za celý proﬁl zadavatele (v zákonném rozsahu)

Cena
450 Kč za položku

800 Kč

Export dat za celý proﬁl zadavatele
(v jiném než standardizované formátu dle vyhlášky)

Individuálně dle rozsahu
a náročnosti
programátorských prací

Potvrzení časové stopy exportovaných zakázek

1 000 Kč

Uchovávání archivních dat bez možnosti editace
(archivní proﬁl)

500 Kč měsíčně

Potvrzení o uveřejnění veřejné zakázky

450 Kč

Znovuzprovoznění proﬁlu zadavatele
Příklad: v případě omezení služeb z důvodu neuhrazené
platby za poskytované služby

500 Kč

Uveřejnění oznámení či zrušení proﬁlu zadavatele
ve Věstníku veřejných zakázek (včetně poplatku
provozovateli za uveřejnění)

800 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost ceníku od 1. 10. 2018.
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