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AWIIRO, s.r.o.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

předkládá nabídku na:

„Podpora hardware a software I PS
systému Enterasys*

Zadavatel:
Úřad pro civilní letectví
Praha - Ruzyně

Určeno pro potřeby výběrového řízení

AMIRO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, telefax: 296411 805, e-maii: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

[cijmiro
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Údaie určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami

N ázev uchazeče
AMIRO, s.r.o.
(obchodní firma nebo název)
Adresa uchazeče

Počernická 272/96

(celá adresa včetně PSČ)

108 00 Praha 10

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

604 64 666

DIČ

CZ604 64 666

Zástupce uchazeče

.......................................
Tel./fax: 296 41 1805

Kontakt na zástupce uchazeče
(tel, mail)

Mobil:.. ....... ....... .....
.... .................................

Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

5 2 5 .3 0 0 ,-Kč

10 5 .0 6 8 ,-Kč

630.408,- Kč

Cena za plnění

Datum zpracování nabídky

Razítko a podpis

27/února 2012

AM1RO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, teUfax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost Je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeísen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;
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1, Profil uchazeče
Společnost se zabývá dodávkami informačních technologií a komplexním poradenstvím
v oboru informačních technologií od r.1994. Dále poskytujeme služby v oblasti komplexní
péče o výpočetní techniku (outsourcing).
Zajišťujeme:
•
•
•
•

Dodávku a implementaci informačních technologií
Stanovení a realizaci informační strategie
Komplexní poradenský servis v oblasti finanční, organizační a procesní
Outsourcing zajištění provozu ICT

Významné reference (správa IT):
•
•
•
•
•

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Liftec CZ, Praha 10
Eveco Praha, Praha 10
ELESA-GANTHER, Praha 10
LIFO, s.r.o.

.

ALTAVIA Česká s.r.o.

•
•
•
•

Další významné reference:
Úřad pro civilní letectví, Praha 6
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Místní úřad Praha 11
Místní úřad Zbraslav

Děkujeme za oslovení při poptávkovém řízení.

S pozdravem

/ 7^

RNDr.František Kolár
Nabídku vypracoval:
.......................... .......
AMIRO, s.r.o.
............................., 108 00 Praha 10
Tei./fax: 296 41 1805
Mobil: ....................
. ... ..............................
V Praze dne 27. února 2012
Platnost nabídky 2 měsíce_________
AMIRO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, telifax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; Číslo účtu: 2204596001/5500;
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2, Předmět nabídky
Podpora hardware a software Enterasys.
Smlouva bude upravena podle požadavků, v příloze je standardní návrh smlouvy.

3, Termín plnění
Společnost AMIRO s.r.o. akceptuje termíny podle poptávkového dokumentu:

4. Platební a záruční podmínky
Společnost AMIRO s.r.o.
poptávkového dokumentu.

souhlasí

s platebními

a

záručními

podmínkami

podle

Záruka na dodávku je 24 měsíců.
Splatnost faktur je podle požadavků zadavatele..

5. Přílohy
Příloha č.l - Cenová nabídka
Příloha 5.2 - Návrh smlouvy
Příloha č.3 - Výpis z rejstříku trestů
Příloha 5.4 - Výpis z obchodního rejstříku
Příloha 5.5 - Čestné prohlášení dle zákona 5.137/2006 Sb.
Příloha 5.6 - Reference potvrzené partnery
Příloha 5.7 - Potvrzení výrobce
Příloha 5.8 - Kopie pojistné smlouvy

AMIRO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, telefax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost jé zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;
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Příloha č1:
Objednací číslo.

Popis zboží/služby
SupportNet Software Application Service,
Includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades.
SupportNet Software Application Service,
Includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades.
SupportNet Software Application Service,
Includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades.
SupportNet Security Appliance includes
web support, 24X7 phone, firmware
updates/upgrades, Content Updates and
NBD Advanced replacement of parts.
SupportNet Software Application Service,
Includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades.
SupportNet Security Appliance includes
web support, 24X7 phone, firmware
updates/upgrades, Content Updates and
NBD Advanced replacement of parts.
SupportNet Security Appliance includes
web support, 24X7 phone, firmware
updates/upgrades, Content Updates and
NBD Advanced replacement of parts.

DSHSS7-1-LIC

DSEMS7-ME

DSNSS7-GE

DSIPA7-FE-TX

NS-AB-50

SNS-TAG-HPA

SNS-TAG-LPA
technické práce
liln g B llH f h il
| Cena celkem

Cena za
jednotku bez
DPH

Počet
jednotek Celková cena
ks :
bez DPH
.

3 990,00 Kč

11

43 890,00 Kč

27 450,00 Kč

1

27 450,00 Kč

74 200,00 Kč

1

74 200,00 Kč

36 900,00 Kč

1

36 900,00 Kč

91 200,00 Kč

1

91 200,00 Kč

43 200,00 Kč

1

43 200,00 Kč

34 500,00 Kč
14 500,00 Kč

1
12

34 500,00 Kč
174 000,00 Kč
525 340,00 Kč

l

[ y liiitó ilS E ll

630 408,00 Kč

AM IR0s.ro., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, tel.Tfax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;
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Příloha Č. 2 : Návrh smlouvy
(v případě potřeby pošleme v elektronické podobě)

AM1RO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, telefax 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

Smluvní strany

Amiro, s r.o.
se sídlem: Počernická 272/96,10800 Praha 10
IČ:60464666, DIČ: CZ60464666
Bankovní spojení: 2204596001/5500
zastoupená .. .......................................
jednatelem společnosti
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze; oddíl C, vložka 26593 .

dále jen prodávající

a

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ič: 48134678, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6
Bankovní spojení:
dále jen kupující

uzavřely tuto

kupní smlouvu
o dodávce zboží a služeb
podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouva

Strana 1

Článek 1

Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá podporu na hardware a software podie specifikace
v příloze 1
2. Kupující se zavazuje poskytnou potřebnou součinnost, zboží převzít a zaplatit prodávajícímu
cenu zboží ve výši podle čl.3 této smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že má všechna práva k navrženému řešení a provedení díla.

Článek 2

Dodací podmínky
1. Místem plnění je budova kupujícího na adrese kupujícího.

Článek 3

Cena a platební podmínky
1. Cena zboží je stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 22.10.2010.
Cena zboží včetně dopravy činí celkem: 5 2 5 .3 0 0 ,- KČ bez DPH

(DPH 20% 1 0 5 .0 6 8 Kč)

6 3 0 .4 0 8 ,- K č včetně DPH
(slovy: Šest set třicet čtyřistaosm)
Cena zboží bude prodávajícím fakturována nejdříve dnem dodání zboží. Účetní daňové doklady ‘ faktury budou vystaveny s lhůtou splatnosti 21 kalendářních dnů ode dne jejích doručení
kupujícímu, přičemž za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajícího .

Článek 4

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. Při prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši
0,06% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
2. Při prodlení kupujícího s placením zboží déle než 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury
kupujícímu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,06% z nezaplacené částky za každý den
prodlení.

Článek 5

Přechod vlastnického práva ke zboží
1

1. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě, že kupující
bude se zaplacením smluvené ceny nebo její části v prodlení delším než 90 kalendářních dní, je
prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat nezaplacené zboží zpět.

r
i■

i
i.
j;

Kupní smlouva
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Článek 6

Závěrečná ustanovení
1 . Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno a kupující

tři vyhotovení.
2. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami.
3. Text smlouvy je veřejně přístupnou listinou.

V Praze dne ................ .

prodávající

’ Kupní smlouva

V Praze dne

kupující
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příloha 1:
Objednací číslo

DSHSS7-1-LIC

DSEMS7-ME

DSNSS7-GE

DS1PA7-FE-TX

NS-AB-50

SNS-TAG-HPA

SNS-TAG-LPA
technické práce
Cena celkem l.č.
Cena celkem
včetně DPH

Kupní smlouva

Popis zboží/služby
SupportNet Software Application Service,
Includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades.
SupportNet Software Application Service,
includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades.
SupportNet Software Application Service,
includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades,
SupportNet Security Appliance includes
web support, 24X7 phone, firmware
updates/upgrades, Content Updates and
NBD Advanced replacement of parts.
SupportNet Software Application Service,
Includes web support, 24x7 phone support,
major/minor/maintenance updates, and
upgrades.
SupportNet Security Appliance includes
web support, 24X7 phone, firmware
updates/upgrades, Content Updates and
NBD Advanced replacement of parts.
SupportNet Security Appliance includes
web support, 24X7 phone, firmware
updates/upgrades, Content Updates and
NBD Advanced replacement of parts.

Cena za
jednotku bez
DPH

Počet
jednotek Celková cena
ks
bez DPH

3 990,00 Kč

11

43 890,00 Kč

27 450,00 Kč

1

27 450,00 Kč

74 200,00 Kč

1

74 200,00 Kč

36 900,00 Kč

1

36 900,00 Kč

91 200,00 Kč

1

91 200,00 Kč

43 200,00 Kč

1

43 200,00 Kč

34 500,00 Kč
14 500,00 Kč

1
12

34 500,00 Kč
174 000,00 Kč
525 340,00 Kč

630 408,00 Kč
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Příloha č. 3: Výpis z rejstříku trestů

1

%$
1

1

AMÍRO s.r.o,, Polemická 272/96; 10800 Praha 10, tel/fax 296 411 605, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-mail: rejstrik@rejtr.jiisfice.cz

minimu

Číslo žádosti: 92576982
Žádost doručena: 09.11.2011 13:04:12
i íZpracováno: 09,11.2011 13:04:12
Počet záznamů: 0

0092576982

Na'žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

■

I

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

Osobní údaje:
.....................
.............
.............

Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození / rodné číslo:
Pohlaví:
Místo / okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:

.......................................

MUŽ
JIČÍN /JIČÍN
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah:
v

N em á zázn am v R ejstřík u trestů Č R
Konec sestavy

Kulaté razítko a podpis
t í

\ *:

L í:

i '■ ■:
*

ntzptesiié

ihfíitiš siMUs

xhom uwdmou aunka, ú ly tm h h bý; ok<m;xštépro i A íííi p fy js trb ů.

s.
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Příloha č. 4: Výpis z OR a z živnostenského rejstříku

AMIRO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, telefax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

Tento výpia elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 27,2.2012 v 15:51:28 pro zákonem
definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku, EFVid;tSpkkqgoghcnmlqmOr

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 26593

Datum z á p i s u : 11.února 1994
O b c h o d n í f i r m a : A M IR O , s . r , o .
Sídlo:

Praha 10, Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00

Id en tifika čn í číslo :

604 64 666

P r á v n í f o r m a : Společnost s ručením omezeným
Předmět p o d n i k á n i :
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
S ta tu tá r n í orgán;
jednatel: ..........................................
Praha 4, Chodov, ................. PSČ 149 00

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.
Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý
znich samostatně, a to ve všech věcech.
S p o lečn íci:
..........................................
Praha 4, Chodov, ................. PSČ 149 00
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Základní k a p i t á l :
-- — — —-- — —

100 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se p o t v r z u j e

------ -

Městský soud v Praze

Ú daje p l a t n é

ke

d n i:

27.02.2012

6:00

S trana:

1/1

Obchodní rejstřík
Ověřují pod pořadovým číslem 104i58_014704/2 3 že tato listina, kter,
vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřsprávy z elektronické podoby do podoby 1 isti n n é , skládá j ící se z 1 -1
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v alektroni^ké podobě
Praha 415

Podpis

.........

dne 27.02.2012 v 1 5 ”52

Razí tko:
v,.L' .

...........................

/ .
/
/i. ..ý

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské částí Praha 11 - živnostenský odbor
Vidimova 1325/2, 149 41 Praha 4

Č.j.:

ŽO/2009/66/2

Vyřizuje:

...............................
+420267902512
+420267902520

Telefon:

Fax:

AMIRO, s.r.o.
Doubravická 1301/2
149 00, Praha 4 - Chodov

Vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku
Městská část Praha 11, Úřad městské částí, Živnostenský odbor, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, informuje podle § 17 odst. 6
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
na základě oznámení ze dne 06.01.2009 provedl u právnické osoby :
Obchodní firma:

AMIRO, s.r.o.

Identifikační číslo:

60464666

Sídlo:

Doubravická 1301/2
149 00, Praha 4 - Chodov

zápis provozovny do živnostenského rejstříku takto:

Provozovna: Počernická 509/85, 108 00, Praha 10 - Malešice
Předmět podnikání:
Obor živnosti volné:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Vydavatelské Činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Zprostředkování obchodu a služeb
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povaliy,
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Velkoobchod a maloobchod
Ukončení provozování oboru dne: 01,01.2009
Obor živnosti volné;
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy

- I f e i o případu: 310011/U2009/10Ó/FRO

ZIV2,0p005/3002DOP003(5/025

Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související Činnosti a webové portály
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Ukončení provozování obora dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Testování, mčření, analýzy a kontroly
Ukončení provozování oboru dne: 01.01.2009

Provozovna: Počernická 212/96, 108 00, Praha 10 - Malešice
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor živnosti volné:
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Zahájení provozování oboru dne: 01,01.2009
Obor živnosti volné:
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy,
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Zahájení provozování obora dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
VydaVatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zahájení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
Zahájení provozování oboru dne: 01,01.2009
Obor živnosti volné:
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zahájení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
Zahájení provozování oboru dne: 01.01,2009
Obor živnosti volné:
Zprostředkování obchodu a služeb ’
Zahájení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Zahájení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zahájení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Zahájení provozování oboru dne: 01.01.2009
Obor živnosti volné:
Testování, měření, analýzy a kontroly
Zahájení provozování oboru dne: 01.01.2009

V Praze dne 06.01,2009
...............................
pracovník provozního od..........
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

AMIRO, s.r.o.

Úřad městské části, odbor živnostenský

Počernická 96/272

101 38 PRAHA 10-Vršovice, Vršovická 1429/68

108 00, Praha 10

Č.j.:

P10-0690Ó8/2011

Sp. značka:

SZ P10-069068/2011

Vyřizuje:

..........................

Telefon:

267093281
267310557

Fax:

Vyrozumění o přidělení identifikačního čísla provozovny
Městská část Praha 10, Úřad městské části, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že v souladu
s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, přidělil identifikační číslo provozovny provozovně, resp. provozovnám, zřízeným
právnickou osobou:
Obchodní firma:

AM IRO, s.r.o.

Identifikační číslo:

60464666

Sídlo:

Počernická 272/96
108 00, Praha - M alešice

Provozovny, kterým bylo přiděleno identifikační číslo provozovny:

Provozovna: Počernická 272/96 , 108 00, Praha - Malešice
Identifikační číslo provozovny: 1003902243

V Praze dne 17.06.2011
L
I
i

l
1\

.

..........................
referentka oddělení registrace podnikatelů

i
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p to případu: 310010/U2011/13082/ZDL
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Příloha č.5
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
§ 53 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h) a i) zákona ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“)
Já,.. . .......................................níže podepsaná oprávněná osoba jednat za dodavatele
AMIRO, s.r.o., se sídlem Počernická 272/96,108 00 Praha 10, IČ: 60464666,
zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl C vložka, 26593
prohlašuji tímto, že:
c)

AMIRO, s.r.o. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,

d) vůči majetku AMIRO, s.r.o. neprobíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,

e)

AMIRO, s.r.o. není v likvidaci,

f)

AMIRO, s.r.o. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

AMIRO, s.r.o. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) AMIRO, s.r.o. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)

AMIRO,s.r.o. nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

y
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.......................................................................
(......................................... ............................. .....

AMIRO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, tel./fax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

[cifnifo
Příloha č. 6 - Odborné reference potvrzené smluvními partnery

AM1RO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, tel/fax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeísen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

Věc: Odborná reference pro veřejnou zakázku malého rozsahu

L1FTEC CZ, s.r.o,. tímto potvrzuje, že firma AM1RO, s.r.o. dodala aktivní
prvky a bezpečnostních řešení včetně záruk.
Cena díla
Termín plnění
Místo plnění

939 tis bez DPH
2006-2011
prostory,firmy Liftec CZf s.r.o., Praha

‘ Zakázky byly řádně a odborně provedeny.

V Praze dne 27.2.2012

................................
Jednatelka společnosti
LIFTEC CZ/spol. s r.o.
1 i P T ř í a : \ °^niCká272/9E

U r B
>08 03 Praha 10
tel.: 298 411 811, fax: 296 411 83'-

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

REFERÁT INFORMATIKY

Věc: Odborná reference pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Úřad pro civilní letectví tímto potvrzuje, že firma AMIRO, s.r.o. dodala aktivní pivky a
bezpečnostních řešení včetně záruk,
Cena díla
Termín plnění
Místo plnění

1,241 tis bez DPH
2011
prostory firmy Úřad pro civilní letectví Praha

Zakázky byly řádně a odborně provedeny.

V Praze dne 8.11.2011

ŮHAP PRO CIVIL MÍ SULCI Ví, UliMó Ruzyně, 1G0 OB Piiiha 6
tax: i *420220 501 1*23 * kUun i-lLO225*12110 • wmv.udi:/ * ummií.

*

Věc: Odborná reference pro veřejnou zakázku malého rozsahu

I

UFO s.r.o. tímto potvrzuje, že firma AMIRO, s.r.o. dodala aktivní prvky
bezpečnostních řešení včetně záruk.
Cena díla
Termín plnění
Místo plnění

645 tis bez DPH
2010
prostory firmy LIFO s.r.o. Jičín

Zakázky byly řádně a odborně provedeny.

[cijmiio
Příloha 5.7 - Potvrzení výrobce

AMIRO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, telefax; 296 411 805, e-mail: info@amiro.C2
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 0 1 1 -6 0 46 46 66; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

0

e n te r a s y s
Secure Networks*

Vec: Prohlášení - Výběrové řízení „Podpora hardware a software IPS systému Enterasys” pro
Úřad pro civilní letectví..

Enterasys Networks Distribution Limited, což je společnost registrovaná v Irsku pod číslem 215318,
která ma své sídlo registrováno na adrese: 3rd Floor Rineanna House, Shannon Industrial Estates
Shannon, County Clare, Ireland /Irsko/, tímto prohlašuje, že společnost AMIRO, s, r.o. se sídlem
Počernická 272/96,108 00 PRAHA 10, ČR nabízí pro výběrové řízení „Podpora hardware a software
IPS systému Enterasys” podporu, která je službou výrobce a je určena pro český trh.

Datum: 27.2.2012

Podpis:

.................... .........
Area Sales Manager - regionální zástupce pro Střední a Východní Evropu
Enterasys Networks, A Division of Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG

Enterasys Networks • 50 Minuteman Road • Andover, MA • 01810 * +1.978.684.1000 ♦ www.enterasys.com

Enterasys Systems Engineer

..................
rigarous

D á te : M arch 2 1 ,2 0 1 0
Expires: M arch 2 1 ,2 0 1 2

..................
Více President VWodcfwiae Solutions Ěngineenng

S «cor«

Cerfflcate Number: al78O00ú0úúJlJesAAG

N tturorfcft1

[cijmifo
Příloha č.8 - Kopie pojistné smlouvy

AM1RO s.r.o., Počernická 272/96; 10800 Praha 10, telefax: 296 411 805, e-mail: info@amiro.cz
IČO: 60 46 46 66; DIČ: 011 - 60 46 46 69; společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C, vložka 26593
bankovní spojení: Raiffeisen banka, Praha; číslo účtu: 2204596001/5500;

Kooperativa
Vienna I nsurance Group

Pojistná smlouva
č .8602997472
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa

pojišťovna,a.s.,Vienna

Insurance

Group

se sídlem Templová 747,110 01 Praha 1, Česká republika
IČ; 47116617, zapsaná v obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

AMIRO, s.r.o.
Jednající I zastoupená:
...............................................
IČ: 60464666
se sídlem: Počernická 272, č. oř. 96, 108 00 Praha, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídia.
Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 603225309
Vyloučení z elektronické komunikace: ANO
(dále jen "pojístnlk")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen
"smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku l. této smlouvy a přílohami
této smlouvy tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK i.
Úvodní ustanovení

1. Pojistnfk sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svá] prospěch, tj, je zároveň
pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících
přiložených dokumentech:

výpisu z obchodního rejstříku pod č, j. / č. 105679/2002 ze dne 25.6.2002.
3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné
právní předpisy v platném Znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P -100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P -150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistnfk seznámen před sepsáním této
smlouvy.

4.

Doba trvání pojištění
Počátek pojištění: 23.2.2012
Konec pojištění: 22.2.2022

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle
pojistné smlouvy č. 5101230499. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu.
ČLÁNEK II.
Pojištění maietku na místě pojištěni

Místo pojištění č. 1: Počernická 272, č. or. 96,108 00 Praha, Malešice
Popis: pronajaté prostory
1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

11

Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu “POŽÁR” a “NÁRAZ11pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 50 000 Kč.
Spoluúčast 5 000 Kč.
1.1.2 Soubor zásob.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojistná částka: 150 000 Kč.
Spoluúčast 1 000 Kč.
1.1.3 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 100 000 Kč.
Spoluúčast 1 000 Kč.
1,14 Soubor cizích věcí převzatých.
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Popis předmětu: dle úč, evid.
Pojišťuje se na časovou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 50 000 Kč.
Spoluúčast 1 000 Kč.
1.1.5 Soubor vlastních cenností.

Popis předmětu: hotovost v pokladně
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 10 000 Kč.
Spoluúčast 1 000 Kč.
1.2

Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "POVODEŇ” pro:

lilii;
illliií:

1.2.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.

lilii
■ ■ ■ II,

1.2.2 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění: 310 000 Kč.
Pojistnlk uvedí, že na místě pojištění Č.1 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani
jednou.
Celkový limit plnění pro místo pojištění 360 000 Kč.
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 5%, min. 25 000 Kč.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:
1.3.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 50 000 Kč.
1.3.2 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 310 000 Kč.
Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 1 000 Kč,

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu 'VICHŘICE0, "SESUV” pro:
1.4.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 50 000 Kč.
1.4.2 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 310 000 Kč.
Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu Činí 1 000 Kč.
2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tvto předměty pojištění:
2.1.1 Soubor zásob,

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojistná částka: 150 000 Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 ooo Kč.
2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojišťuje se na novou cenu.
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Pojistná částka: 100 000 Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.
2.1.3 Soubor cizích věcí převzatých.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojišťuje se na časovou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výší 1 000 Kč.
2.1.4 Soubor vlastních cenností.

Popis předmětu: hotovost v pokladně
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 5 000 Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.
Místo pojištění č. 2: Ženíškova 2122, č. or. 4,149 00 Praha, Chodov
Popis: pronajaté prostory
1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu “POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tvto předměty pojištění:
1.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojistná částka: 20 000 Kč.
1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 10 000 Kč.
1.1.3 Soubor cizích věcí převzatých.

Popis předmětu: die úč, evid. - jízdní kola, pneumatiky na vozidlo dle dokladů na uložení
Pojišťuje se na časovou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 50 000 Kč.
Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění 6. 2
činí 1 000 Kč.

12

Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu “POVODEŇ11pro:

1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění: 80 000 Kč.
Pojistník uvedl, že na místě pojištění č.2 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani
jednou.
Celkový limit plnění pro místo pojištění 80 000 Kč.
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 5%, mih. 25 000 Kč.

13

Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu 'VODOVOD” pro:

1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 80 000 Kč.
Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 1 000 Kč.
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1A Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VtCHŘICE". ‘'SESUV" pro:
1.4.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni.

Pojistná částka: 80 000 Kč.
Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 1 000 Kč,
2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tvto předměty pojištění:
2.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojistná částka: 20 000 Kč.
Pojištění se,sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.
2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: dle úč. evid.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 10 000 Kč,
Pojištění se sjednává se.spoiuúčastí ve výší 1 000 Kč,
2.1.3 Soubor cizích věcí převzatých.

Popis předmětu: d!e úč. evid. - jízdní koía, pneumatiky na vozidlo dle dokladů na ufožení
Pojišťuje se na časovou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného pinění: 50 000 Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 KČ.
ČLÁNEK lil.
Další druhy pojištění
1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislostí s předmětem činnosti
pojištěného dle či. i. odst. 2.
Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč
Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více
oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se
pojištěni pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp, jejích přílohách,
Nejsou-íi obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má
pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění,
1.2 Dodatková pojištění

Sjednává se:
Dodatkové pojištěni "D", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou
pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti,
Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění nepovažují motorová vozidla.
Omezený limit plnění: 50 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč
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1.3 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane Škoda na území České republiky.
1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:

Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje pouze na činnost poskytování software (prodej hotových
programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku.
ČLÁNEK IV.
Zvláštní smluvní ujednání
vztahující se k plnění pojistitele

Celkový limit plnění pro případ škod vzniklých působením povodně nebo záplavy za pojistnou smlouvu
činí: 440 000 Kč.
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ČLÁNEK V.
Údaie o pojistném

1. Pojistné:
Živelní pojištění
Roční pojistné ,...... ................... ...........................................................................

1 328 Kč

Pojištění pro případ odcizení
Roční pojistné ................................................ ......... .................... ....................... .

8 286 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní
Roční pojistné ................................................ ................................................

3 762 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková
Roční pojistné ...... .................................... .................. ............... .....................
Celkové roční pojistné před úpravou

............. ..............................................

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.
Sleva za délku pojistného období .................................. ......................... .
Jiná sleva I přirážka ..................... .................................................... ............. .
Saldo přirážek a slev ..................... ................... ............. ............. ..
Celkové roční pojistné po úpravě ....... ..........................................
Pojistné za pojistné období ................................ ................ ............ .

400 Kč
13 776 Kč
-2 %
-10 %
-12 %
12 122 Kč
6 061 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 23.02.
k 23.08.
každého roku poštovní poukázkou na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symboi: 8602997472
ČLÁNEK Vi.
Hlášen! škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo
faxem na uvedenou adresu, případně e-mai!em:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
Tei: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-maií: podateina@koop.cz
ČLÁNEK VIL
Závěrečná ustanoveni

1. Pojistník prohlašuje, že:

a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u
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jiného pojistitele, neni-ii v této smlouvě uvedeno jinak,
b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je
povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny
v těchto údajích,
c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si
vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny
případné změny v těchto údajích,
d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o
pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o
právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů,
e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří
nedílnou součást této pojistné smlouvy,
f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídía a kontakty elektronické komunikace uvedené v této
pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních
sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční
skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické
komunikace.
2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojístník obdrží 1 stejnopis, pojistíte! obdrží 2 stejnopisy.

..............................................l
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