Aktuální ceník centrální adresy
Č. Popis

Cena v Kč Cena
s DPH
v Kč
21%
bez DPH

Poznámka

Cena za uveřejnění informace:
Uveřejnění jedné strany inzerátu veřejné dražby¹, ostatní nabídky2
01 a ostatní veřejné zakázky3 dle podkladu v listinné podobě do celkového
počtu 5 stran A4. Zahrnuje i podání datovou schránkou.

254,-

209,92

Uveřejnění jedné strany inzerátu veřejné dražby¹, ostatní nabídky2
a ostatní veřejné zakázky3 dle podkladu v elektronické podobě do
02 celkového počtu 5 stran A4 , při použití jednotného datového rozhraní
CADR PCJ VD, CADR PCJ ON, CADR PCJ OVZ v provozním řádu
stanovených formátů a způsobů elektronického zadávání.

204,-

168,60

Cena za dalších započatých 5 stran při uveřejnění veřejné dražby¹,
03 ostatní nabídky2 a ostatní veřejné zakázky3 v listinné podobě.
Zahrnuje i podání datovou schránkou.

508,-

419,83

458,-

378,51

Cena dle objemu uveřejněných dat v provozním řádu stanovených
05 formátů pro webové podání ostatní veřejné zakázky3 za kalendářní
měsíc do 10 MB.

508,-

419,83

Cena dle objemu uveřejněných dat v provozním řádu stanovených
06 formátů pro webové podání ostatní veřejné zakázky3 za kalendářní
měsíc nad 10 MB.

1016,-

839,67

Přirážka za zpracování nekonzistentních dat a za zpracovávání
elektronických podkladů zaslaných zadavatelem v jiných standardech
07
než jsou stanoveny v provozním řádu správce CADR při možnosti jejich
zpracování.

1016,-

839,67

08 Přirážka za zpracovávání nekvalitních podkladů.

204,-

168,60

04

Cena za dalších započatých 5 stran při uveřejnění veřejné dražby¹,
ostatní nabídky2 a ostatní veřejné zakázky3 v elektronické podobě.

Ceny dalších služeb:
09

Vyhledání případu v elektronickém archivu provozovaných informačních
systémů.

50,-

41,32

Za vyhledání jednoho případu pro otisk.

10

Vyhledání podkladů pro otisk v dokumentačním archivu provozovaných
informačních systémů.

508,-

419,83

V rámci jednoho zveřejněného případu.

11

Otisk podkladů (nebo zveřejněných informací) z elektronického nebo z
dokumentačního archivu provozovaných informačních systémů.

15,-

12,40

Cena za jednu stranu A4.

12

Poskytnutí aktuálního strukturovaného výpisu z databáze provozovaných
informačních systémů (základní podoba).

1016,-

839,67

Cena za jeden strukturovaný výpis z bloku
veřejných dražeb, ostatních nabídek nebo
ostatních veřejných zakázek.

13

Poskytnutí aktuálního strukturovaného výpisu z databáze provozovaných
informačních systémů (rozšířená podoba).

Smluvní
cena

Smluvní
cena

Cena se stanovuje na základě smluvního
jednání.

Platí od 01.07.2016, 00:01 hod

__________________________
1

Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
Vyhláška č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
3
Veřejné zakázky, u kterých neplatí povinnost podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění uveřejnit tyto informace v informačním systému stanoveném
platnou legislativou.
2

