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CENÍK SLUŽEB

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.

Příklad: Zadavatel si založí profil zadavatele (zdarma), následně dojde k zahájení zadávacího řízení a bez ohledu

na počet dokumentů a bez ohledu na způsob komunikace a příjmu nabídek mu bude pouze jednorázově účtován

poplatek dle ceníku zahájení zakázky.

Uživatelé profilu, kteří platí měsíční paušál, již doplňkové služby neplatí.

Pokud objem přesáhne více jak 500Mb, zadavatel uhradí finanční částku dle skutečných dat.

Velikost svých dat si může administrátor sám regulovat.

Certifikovaný profil zadavatele, dle zákona a vyhlášky

Evidence počtu stažení uveřejněných dokumentů   

Neomezený počet uživatelských účtů     

Archiv dokumentů

Zveřejnění zakázky 

Příjem elektronických nabídek      

Elektronická komunikace (zasílání a příjem zpráv)    

Placená verzeBezplatně

Elektronické podepisování dokumentů za zadavatele   

Časové razítkování dokumentů

Dynamické dokumenty       

Balíček kreditů

*s výjimkou doplňkových služeb
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Velikost úložné kapacity 

PLACENÁ VERZE

Cena za měsíc

Druh doplňkové služby

VERZE ZPOPLATNĚNÁ A VERZE ZDARMA

Cena

Asistence při ručním zadávání dokumentů 1 000 Kč za položku 

840 Kč

1 500 Kč

2 160 Kč

2 820 Kč

3 660 Kč

6 180 Kč

nad 0,5 GB do 1,5 GB včetně

nad 1,5 GB do 2,5 GB včetně

nad 2,5 GB do 4,5 GB včetně

nad 4,5 GB do 6,5 GB včetně

nad 6,5 GB do 8,5 GB včetně

nad 8,5 GB neomezeně 

1 000 KčExport dat za celý profil zadavatele (v zákonném rozsahu)

Individuálně dle rozsahu
a náročnosti

programátorských prací 

Export dat za celý profil zadavatele

(v jiném než standardizované formátu dle vyhlášky) 

Potvrzení časové stopy exportovaných zakázek 1 450 Kč

Uchovávání archivních dat bez možnosti editace (archivní profil) 700 Kč měsíčně

1 000 KčPotvrzení o uveřejnění veřejné zakázky 

1 000 Kč

Znovuzprovoznění profilu zadavatele

Příklad: v případě omezení služeb z důvodu neuhrazené

platby za poskytované služby

1 000 Kč

Uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele

ve Věstníku veřejných zakázek (včetně poplatku

provozovateli za uveřejnění)

Zveřejnění zakázky formou VZMR, nebo minitendru

(platí pro bezplatnou verzi) 
900 Kč

Zveřejnění veřejné zakázky prostřednictvím všech ostatních

zadávacích postupů (platí pro bezplatnou verzi) 1 650 Kč


