6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7

Ceník ekonomického software a služeb
od 15.01.2016

1. Dodací podmínky
1.1.

Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,
uživatelská dokumentace a datové nosiče (CD ROM).

1.2.

V ceně hlavních modulů je obsaženo:
a) uživatelská práva
b) 1x uživatelské dokumentace
c) datové nosiče s programem
d) instalace programu na počítači
e) nedílnou součástí ceny každého programu je jeho instalace, základní školení a uživatelská elektronická
nebo vytištěná dokumentace.
Společnost 6K spol. s r.o. poskytuje licenci SW na základě licenční smlouvy. Součástí smlouvy je dobrovolný 15
% roční licenční poplatek z ceny zakoupených modulů, který zahrnuje:
a) Telefonickou podporu umožňující stručnou rychlou odpověď na problém uživatele.
b) Legislativní podporu:
a. Dodání nových výkazů, tabulek, daňových přiznání při změnách v zákonech
b. Informaci a návod k úpravě parametrů v předmětu licence při zákonné změně sazeb, způsobu výpočtu
či účtování
c) Slevu 10% z ceny služeb uvedené v platném ceníku Poskytovatele, který je zveřejněn na internetu.
d) Přednostní řešení problému na speciální e-mailové adrese + možnost osobní konzultace.
e) Zdarma upgrade (nové verze) programů obsahující průběžná zlepšení a novinky

1.3.

Dodavatel garantuje soulad programu s legislativou v termínu dodávky.

1.4.

Aktualizace, rozvoj systému a změny ve vazbě na vývoj legislativy jsou zajištěny formou nových verzí
jednotlivých programů. V případě že dojde ke změně legislativy a zákazník si neplatí roční licenční podporu je
cena nové verze stanovena podle rozsahu změn, zpravidla do 15% pořizovací ceny, servisní hodiny jsou
účtovány podle platného ceníku 6K, a cestovné je hrazeno v plné výši.
Pokud je zákazníkem hrazena roční licenční podpora, nové verze programu v rámci legislativních změn jsou
dodány bezplatně, servisní hodina je snížena o 10 % ze základní sazby (body ceníku 2.4.1 až 2.4.5), cestovné je
hrazeno plně.

1.5.

K dodávce programového vybavení zajišťujeme další služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

převody počátečních stavů z jiných systémů
pomoc při tvorbě číselníků, speciálních sestav a výkazů
vytvoření individuálních vzorů dokladů, faktur, atd.
vytvoření externích programových modulů pro propojení na jiný software
elektronický platební styk
pomoc při zavádění počátečních stavů z jiných programů
pomoc při zpracování roční závěrky, výkazů, daňového přiznání
individuální školení a metodickou pomoc
odborný dozor nad vedením účetnictví
roční závěrka (účetnictví, mzdy, sklady)
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1.6.

Instalaci programu, licenční smlouvu a fakturu zajišťujeme ve sjednaném termínu na základě zaslané
objednávky. U větších dodávek požadujeme zaplacení zálohy předem.

1.7.

Vedení ekonomických agend provádíme zpravidla v našich kancelářích.

1.8.

Ceny v ceníku jsou uvedeny v Kč (DPH 21%).
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2. Ceny programového vybavení
Instalace pro samostatný počítač

2.1.

2.1.1 6K WIN - Účetnictví
Ozn.

2.1.1.1

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.
2.1.1.5.

2.1.1.6.
2.1.1.7.

Popis

bez DPH

6K WIN – ÚČETNICTVÍ "S" podvojné (možnost zpracování 1 firmy s max. 1 500
zápisy) počet zpracovávaných firem zahrnuje i archivní a pomocné firmy. Aplikace pro
jednoho uživatele.
6K WIN – ÚČETNICTVÍ "M" podvojné (možnost zpracování 6 firem s max. 10 000
zápisy pro jednu firmu) počet zpracovávaných firem zahrnuje i archivní a pomocné firmy.
Aplikace pro jednoho uživatele.
6K WIN – ÚČETNICTVÍ "L" podvojné (možnost zpracování 12 firem s max. 20 000
zápisy pro jednu firmu) počet zpracovávaných firem zahrnuje i archivní a pomocné
firmy. Aplikace pro jednoho uživatele.
6K WIN – ÚČETNICTVÍ "XL" podvojné (počet firem a zápisů neomezen). Aplikace pro
více uživatelů.
6K WIN – ÚČETNICTVÍ – roční pronájem licence pro neomezený počet stanic.
Cena je tvořena 30% skutečných pořizovacích nákladů na SW v požadovaném
rozsahu plus poplatky za hot-line (v plném rozsahu) a zprovoznění jednotlivých stanic.
Modul pro elektronický platební styk
Sady aktualizovaných výkazů (Rozvaha a výsledovka)

včetně DPH

5.000,-

6.050,-

9.500,-

11.495,-

25.000,-

30.250,-

35.000,-

42.350,-

4.000,1. 000,-

4.840,1. 210,-

2.1.2 6K WIN - Fakturace
Ozn.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.

Popis

bez DPH

6K WIN – Fakturace "S" (možnost zpracování 3 firem s max. počtem 333 dokladů pro
jednu firmu) počet zpracovávaných firem zahrnuje i archivní a pomocné firmy. Aplikace
pro jednoho uživatele.
6K WIN – Fakturace "M" (možnost zpracování 6 firem s max. počtem 666 dokladů pro
jednu firmu) počet zpracovávaných firem zahrnuje i archivní a pomocné firmy. Aplikace
pro jednoho uživatele..
6K WIN – Fakturace "XL" + objednávky (počet firem a zápisů neomezen). Aplikace pro
více uživatelů.
Modul pro elektronický platební styk
Roční pronájem licence pro neomezený počet stanic - podmínky viz bod 2.1.1.5

včetně DPH

4.000,-

4.840,-

6.000,-

7.260,-

10.500,-

12.705,-

4.000,-

4.840,-

2.1.3 6K WIN – Evidence majetku
Ozn.

2.1.3.1.
2.1.3.2.

Popis

bez DPH

6K WIN - Evidence majetku "XL" - Účetní a daňové odpisy, evidence DHM, DNHM,
DDHM, DDNHM - inventury. Aplikace pro jednoho a více uživatelů.
Roční pronájem licence pro neomezený počet stanic - podmínky viz bod 2.1.1.5

10.500,-

včetně DPH

12.705,-

3
6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 IČO: 47123745, DIČ: CZ47123745

Ceník ekonomického software a služeb od 15.01.2016

2.1.4 6K WIN - Mzdy a personalistika
Ozn.

2.1.4.1
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.4.4.
2.1.4.5.
2.1.4.6.
2.1.4.7.
2.1.4.8.
2.1.4.9.
2.1.4.10.
2.1.4.11.
2.1.4.12.

Popis

bez DPH

Zpracování do
5 zaměstnanců (pracovních poměrů). Limit 9 999 firem.
Zpracování do 25 zaměstnanců (pracovních poměrů). Limit 9 999 firem.
Zpracování do 50 zaměstnanců (pracovních poměrů). Limit 9 999 firem.
Zpracování do 100 zaměstnanců (pracovních poměrů). Limit 9 999 firem.
Zpracování nad 100 zaměstnanců (pracovních poměrů). Limit 9 999 firem.
Modul pro elektronický platební styk
Informace o změnách legislativy
Trexima - statistické zjišťování mzdové úrovně zaměstnanců
Samostatný komunikační modul pro komunikaci se SSZ (Partnerlink)
Obsahuje: ELDP, ONZ, PVPOJ
Formulář pro Partnerlink: NEMPRI (Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění).
Formulář pro Partnerlink: Hlášení a následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové
spoření.
Roční pronájem licence pro neomezený počet stanic - podmínky viz bod 2.1.1.5

včetně DPH

5.000,11.000,19.000,26.000,33.000,4.000,900,5.600,-

6.050,13.310,22.990,31.460,39.900,4.840,1.089,6.776,-

1.500,-

1.815,-

100,-

121,-

200,-

242,-

2.1.5 6K WIN - Evidence zásob
Ozn.

2.1.5.1
2.1.5.2.
2.1.5.3.
2.1.5.4.
2.1.5.5.
2.1.5.6.
2.1.5.7.
2.1.5.8.

2.1.5.9.
2.1.5.10.

Popis

bez DPH

Maloobchodní pokladna
Evidence zásob "S1" zpracování jedné firmy - v součtu 300 transakcí*. Neobsahuje
maloobchodní pokladnu. Lze dokoupit podle bodu 2.1.5.1.
Evidence zásob "S2" zpracování dvou firem - v součtu 300 transakcí* pro jednu firmu.
Neobsahuje maloobchodní pokladnu. Lze dokoupit podle bodu 2.1.5.1. pro obě firmy.
Evidence zásob "M1" zpracování jedné firmy - v součtu 600 transakcí*. Neobsahuje
maloobchodní pokladnu. Lze dokoupit podle bodu 2.1.5.1.
Evidence zásob "M2" zpracování dvou firem - v součtu 600 transakcí* pro jednu firmu.
Neobsahuje maloobchodní pokladnu. Lze dokoupit podle bodu 2.1.5.1. pro obě firmy
Evidence zásob "X1" zpracování jedné firmy - v součtu 4 000 transakcí* pro jednu firmu.
Neobsahuje maloobchodní pokladnu. Lze dokoupit podle bodu 2.1.5.1.
Evidence zásob "XL" neomezený počet firem, i transakcí. Součástí je maloobchodní
pokladna pro každou z firem. Aplikace pro více uživatelů.
* součet transakcí = součet transakcí pohybu na skladu, objednávek a faktur, bez ohledu
na to v jakém množství byly jednotlivé druhy transakcí realizovány. (např. pohyb skladu
260, objednávka 20, faktura 20 = 300 transakcí). Aplikace je pro jednoho uživatele.
Modul pro elektronický platební styk
Roční pronájem licence pro neomezený počet stanic - podmínky viz bod 2.1.1.5

včetně DPH

5.000,-

6.050,-

5.000,-

6.050,-

10.000,-

12.100,-

9.500,-

11.495,-

19.000,-

22.990,-

14.000,-

16.940,-

21.000,-

25.410,-

4.000,-

4.840,-

2.1.6 Rozšíření software na další samostatné počítače
Ozn.

2.1.6.1

Popis

Příplatek - aplikace pro jednoho uživatele

bez DPH

včetně DPH

50 % z ceny
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Přístupy pro více uživatelů (příplatek k licenci pro jednoho uživatele). Platí při
jednorázovém nákupu balíčku příslušného počtu licencí.

2.2
Ozn.

2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.
2.2.25.
2.2.26.
2.2.27.
2.2.28.
2.2.29.

Popis

bez DPH

6K WIN ÚČETNICTVÍ
Účetnictví 1 současný přístup z různých PC
Účetnictví 2 současné přístupy z různých PC
Účetnictví 3 současné přístupy z různých PC
Účetnictví 4 současné přístupy z různých PC
Účetnictví 5 současných přístupů z různých PC
Účetnictví 6 současných přístupů z různých PC
Další přístupy lze nakupovat podle bodu 2.2.1 od 9 současných přístupů smluvní cena
6K WIN FAKTURACE
Fakturace 1 současný přístup z různých PC
Fakturace 2 současné přístupy z různých PC
Fakturace 3 současné přístupy z různých PC
Fakturace 4 současné přístupy z různých PC
Fakturace 5 současných přístupů z různých PC
Fakturace 6 současných přístupů z různých PC
Další přístupy lze nakupovat podle bodu 2.2.8 od 9 současných přístupů smluvní cena
6K WIN EVIDENCE MAJETKU
Evidence majetku 1 současný přístup z různých PC
Evidence majetku 2 současné přístupy z různých PC
Evidence majetku 3 současné přístupy z různých PC
Evidence majetku 4 současné přístupy z různých PC
Evidence majetku 5 současných přístupů z různých PC
Evidence majetku 6 současných přístupů z různých PC
Další přístupy lze nakupovat podle bodu 2.2.14 od 9 současných přístupů smluvní cena
6K WIN PERSONALISTIKA A MZDY
Mzdy a personalistika 1 současný přístup z různých PC
Mzdy a personalistika 2 současné přístupy z různých PC
Mzdy a personalistika 3 současné přístupy z různých PC
Mzdy a personalistika 4 současné přístupy z různých PC
Mzdy a personalistika 5 současných přístupů z různých PC
Mzdy a personalistika 6 současných přístupů z různých PC
Další přístupy lze nakupovat podle bodu 2.2.16 od 9 současných přístupů smluvní cena
6K WIN EVIDENCE ZÁSOB
Evidence zásob 1 současný přístup z různých PC
Evidence zásob 2 současné přístupy z různých PC
Evidence zásob 3 současné přístupy z různých PC
Evidence zásob 4 současné přístupy z různých PC
Evidence zásob 5 současných přístupů z různých PC
Evidence zásob 6 současných přístupů z různých PC
Další přístupy lze nakupovat podle bodu 2.2.23 od 9 současných přístupů smluvní cena

včetně DPH

7.000,14.000,17.500,21.000,28.000,35.000,-

8.470,16.940,21.175,25.410,33.880,42.350,-

2.100,4.200,5.250,6.300,8.400,10.500,-

2.541,5.082,6.353,7.623,10.164,12.705,-

2.100,4.200,5.250,6.300,8.400,10.500,-

2.541,5.082,6.353,7.623,10.164,12.705,-

6.600,13.200,16.500,19.800,26.400,33.000,-

7.986,15.972,19.965,23.958,31.944,39.930,-

4.200,8.400,10.500,12.720,16.960,21.000,-

5.082,10.164,12.705,15.391,20.522,25.410,-
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Paušály, cestovné, materiál

2.3
Ozn.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Popis

bez DPH

Cestovné 1 km – Praha
Cestovné po Praze do vzdálenosti 20 km (včetně zpáteční cesty) paušální částkou. Nad
20 km, dle platných sazeb ceníku 6K, spol. s r.o.
Cestovné 1 km – mimo Prahu
Výjezd k zákazníkovi do 4 hodin (příplatek)

včetně DPH

15,-

18,-

300,-

363,-

13,1.500,-

16,1.815,-

Služby, konzultace, licenční podpora

2.4
Ozn.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.9.

Popis

bez DPH

Reinstalace programu, technická pomoc, školení, odborný dohled,
metodické konzultace (započatá hodina)
Technická pomoc, školení, odborný dohled, metodické a odborné konzultace
prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty (každých započatých 30 min)
Odborné konzultace (implementace, analýzy, rekonstrukce dat)
Programátorské práce (započatá hodina)
Okamžitá vzdálená pomoc (aplikace Teamviewer) (započatá hodina)
Příplatek na práce po 18. hodině (bod 2.4.1 až 2.4.5)
Příplatek za práci v sobotu, neděli a ve svátek (bod 2.4.1 až 2.4.5)
Roční licenční podpora (15% z ceny poskytnuté licence na SW)

včetně DPH

1.100,-

1.331,-

750,-

908,-

1.500,1,815,1.700,2,057,1.500,1,815,75%
100%
15%

Vedení ekonomických agend na zakázku

2.5
Ozn.

2.5.1.

Popis

bez DPH

včetně DPH

bez DPH

včetně DPH

Cena bude stanovena dohodou

Odborná pomoc s roční závěrkou

2.6
Ozn.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

Popis

Odborná pomoc s roční závěrkou účetnictví jedné firmy (do 2 hodin práce)
Odborná pomoc s roční závěrkou mezd jedné firmy (do 2 hodin práce)
Odborná pomoc s roční závěrkou sklady jedné firmy (do 2 hodin práce)
Odborná pomoc s roční závěrkou (každá další započatá hodina) všechny moduly

4.600,3.600,3.600,1.500,-

5.566,4.356,4.356,1.815,-

Přechod z pronájmu SW na klasickou licenci

2.7
Ozn.

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.

Popis

bez DPH

včetně DPH

V prvním roce užívání a zaplacení pronájmu - 70% z ceny licence pro jednoho uživatele pronajímaného SW.
(U síťové verze se doplácí 70% ceny podle bodů z odstavce 2.2)
V druhém roce užívání a zaplacení pronájmu - 50% z ceny licence pro jednoho uživatele pronajímaného SW.
(U síťové verze se doplácí 50% ceny podle bodů z odstavce 2.2)
V třetím roce a víceletém užívání a zaplacení pronájmu - 30% z ceny licence pro jednoho uživatele pronajímaného
SW. (U síťové verze se doplácí 30% ceny podle bodů z odstavce 2.2)
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2.8

Upgrade pro rok 2015

Ozn.

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.8.9.
2.8.10.
2.8.11.

2.9

Popis

bez DPH

Upgrade formulářů (rozvaha a výsledovka r. 2014) modulu účetnictví:
Upgrade 6K WIN MZDY do 50 zam. - legislativa 2015
Upgrade 6K WIN MZDY nad 50 zam. - legislativa 2015
Upgrade 6K WIN ÚČETNICTVÍ - legislativa 2015
Upgrade 6K WIN FAKTURACE - legislativa 2015
Upgrade 6K EVIDENCE ZÁSOB - legislativa 2015
Kontrolní výkaz DPH - Slovenská republika
Formuláře (rozvaha a výsledovka) - Slovenská republika
Ceny upgrade pro verze do 3. uživatelů + 50% z ceny upgrade (body 2.8.2. - 2.8.6.)
Ceny upgrade pro verze do 6. uživatelů + 100% z ceny upgrade (body 2.8.2 - 2.8.6.)
Ceny upgrade pro verze nad 6 uživatelů +200% z ceny upgrade (body 2.8.2 - 2.8.6.)

1.000,2.500,3.500,3.500,1.500,2.500,5.000,1.000,-

včetně DPH

1.210,3.025,4.235,4.235,1.815,3.025,6.050,1.210,-

Upgrade pro rok 2016

Ozn.

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
2.9.8.
2.9.9.
2.9.10.

Popis

bez DPH

Upgrade formulářů (rozvaha a výsledovka r. 2016) modulu účetnictví:
Upgrade 6K WIN MZDY do 50 zam. - legislativa 2016
Upgrade 6K WIN MZDY nad 50 zam. - legislativa 2016
Upgrade 6K WIN ÚČETNICTVÍ - legislativa 2016
Upgrade 6K WIN FAKTURACE - legislativa 2016
Kontrolní výkaz DPH - Slovenská republika
Formuláře (rozvaha a výsledovka) - Slovenská republika
Ceny upgrade pro verze do 3. uživatelů + 50% z ceny upgrade (body 2.9.2. - 2.9.6.)
Ceny upgrade pro verze do 6. uživatelů + 100% z ceny upgrade (body 2.9.2 - 2.9.6.)
Ceny upgrade pro verze nad 6 uživatelů +200% z ceny upgrade (body 2.9.2 - 2.9.6.)

1.000,2.500,3.500,4.000,1.500,5.000,1.000,-

včetně DPH

1.210,3.025,4.235,4.235,1.815,6.050,1.210,-
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