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PředmětemzadáVacího
ízeníje UŽavření
rámcovésmlouw. na zák|aděkterébudo! zadavatelemzadávány
jednot|ivé
veřejnézakázlgk posMováníoutsourcingu
1Ttechnologií
nutnýchprochod úřaduzadavate|e'
Rámcovousm|owu Uzavřezadavate|s jednímdodavat€ | em.Tomutododavate|ipak bude zadávat veřejné
prcváděc|ch
q 92 odst.1 ákona'
zakázlryuzaví.aním
smluvpodleustanovení
p|něníjeuvedenv dalších
Riámcový
íozsahpřďpok|ádaného
částechzadávacídokumentace'Rámco\^irozsah
je Všakjen předpok|ádaný
je vždyzávislýVýhradně
uvedenýzadavate|em
a orientační
a skutďný rozsahVýkonů
prcvozních
poÍebáchzadavate|e.Jako dop|ňkovouinformacik vymezenírámcovésm|ouvyposMuje
na
zadavatel uchazďům téžinformaci o stiáVají.ím
stavu IT technologii z této infoÍmaceVšakdodavate|nemůže
jakéko|iv
závazky
zadavate|e
oh|edně
budoucího
stavu'Zdavatel si lyhrazujepráVoupravit.rozšřitčí
Wvozovat
p|nění,
omezit rozsah
na lderé bude uzavíratprováděcísmlouvy, přčemžz takovéhoÍozhodnutízadavatele
pro \./břaného
oevyp|ývají
uchazeče
případných
žádnápráVa k účtování
dodatečných
odměn,náhEd škodči
pokut.
smluvních
Dobatrváoírámcovésm|ouwčiní5 |et.To je odůVodněno
předmětemrámcovésm|ouvy,neboťekonomické
efektyoutsourcingu
s€ V Úplnémrozsahuprojevíza dobu de|šínežje periodaobnow techno|ogií
(kterájen
zříckaje kaÉínež4 roky).
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je:
Pfumětemveřejné
zakázlqnebozakázek
zadávaných
nazák|adě
rámcové
sm|ouw
pnávk HW a sW objednatele'V roŽsahunezbytnémpro řádné pos|qtování
Převod V|astnickýcha užíVacích
s]uŽeboutsourcinguIT d|eodst' 4.2 tétosmIoulY,na posMováte|e'
PosMováníslužeboutsourcingu
IT posMovatelemobjednateli.
s|užbami
outsourcjngu
IT 5e rozumí:
PoslqtováníHW a základníhosW VeškerýmUživatelům
zadavate|e
průbéžně
PosMovaný HW a sW bude poslqtovate|em
modernizován
tak, aby po ce|oudobu třVání
Émcovésmlouvysp|ňova|požadavky|egislatilyČRa Es v oblastiinformačníďsystémů
Veřejnésp|á!rya
Umožňova|
zadavate|.
řádný yýkonpravomocí
v rámcisamostatné
i přen€ s enépůsobnoď.GaÉntovaná
provozu bude vždy pňnejmenším
úroveňbezpečíosti
a spoleh|ivosti
odpovídatstandardníúrovni
provozu
bezpečnosti
a spo|ehlivosti
informační:h
s}stémůsubjektůVeřejnésp.ávy.
V rámcovésm|ouvěbudousjednányminimáIní
požadované
technické
a ýýkonové
kva|ityHW a sW a
ostatnízáVaznéparametry(SLA)s|Užby.
PosMováníap|ikačniho
sW Wbraným!živate|ům
zadavate|e
PosMovanýap|ikační
sW bude posMovate|emprůběžně
upgradována Updatovánta|! aby po ce|ou
prováděcí
dobÚ trvánípřís|ušné
smlouvysplňovalpoádavky |egis|atiwČRa Es V oblastiinformačnbh
systémů
Veřejné
správya umožňova|
zadavat€ | iřádný\.ýkonpravo'nocíV
rámcisamostatné
i přenesené
působnosti'Garantovanáúroveňbezpečnostia spolehlivosiiprovozu bude vždypřinejmenším
odpovídat
standardníúrovnibezpečnostia spoleh|ivostjpÍovozuinformační.hsysiémůsubjektůVeřejnéspráVy'
(tzv.zá|ohoMání
posMovatelje povinendodÍžet
součáď službyjei řízení
kontinuíiy
stanov€ n ý časo\^i
intervalpro zh,átudat)'
V Íémcové
sm|ouvěbudousjednányparamďry(sLA)služby,
Inovaceap|ikačního
sW na základě žádostizadavare|e
Poskytovate|na žádost zadavate|eprovede inovaci ap|ikačnihosW, která svojí povahou a rozsáhem
přesahujeprůběžné
upg.adování
a updatovániap|ikačního
sW dle odst' 4.2.2.součáď s|užbyjerovněž
pro pÍovozinovovaného
zajištění
migrácedat potřebnýcha Využite|ných
ap|ikačního
5W a Wško|ení
zadavatelev rozsahgpoďebnémk řádnémua efektjvnímu
užíýání
inovovaného
wbranýchuživatelů
ap|ikačního
5W pro poťeby\^ikonupracovníchpovinnosti
V rámcové
smlouvěbudousjednányparamďry(sLA)s|užby.
odstraňování
incidentů
a prob|emmanagement
V rímcové
sm|ouvé
budousjednányzávaznéparametry
(sLÁ)s|užby'
popis předmětu veřejné zakázky je b|ížespecifikován v technickéčásti, která je součástízadáVacíď
B|ižší
podmínek

zadavate|
nepřipouštívařianty
nabídlry.

ua

{ ..l.eoŽlolvrv
cenubez DPHza ce|ýpředmětp|něnítzn.
Uchaz€ čstanovínabídkovou
za 60 měsí..ů.
tjchazečoceníposMování s|užebV rozsahupod|e čiánkůIII.4 a lii'7 rámcovésmlouly, jako by s|Užby
posMova|po dobu5 iet' cenu před|oží
V€ fonŤěkalkulace
z těchtopo|ožek:
seslŽVající
.
pÍávk HW a sW objednate]e
(I1]'4.1 sm|ouw)
PřevodV|astnických
a Užíýacích
poslqtován
'
ís|užeb
outsourcingu
IT(III.4.2smlou."y)
práV k HW a sW ([I. 4.3 smlouvy)
t]hiazenícenyza převod v|astnickýcha užíVacích
pňpustnýmpř| uzavíráni
ceny bez DPH uvedenéuchazečem
v ka|ku|aci
Položkové
se stanoucenaminej\.ýše
je
prováděcích
po
pouze
budeop|áVněn navyšovat roce2011
smluv.Uchazeč
o míl,uinflace\yh|ášenou
Českým
lok.
statisticloim
úřademza předchozí
za odkupstáVajíckh
Uchazeč
dá|eVyčísÍícenu
techno|ogií
Tato cena5e stanepříjmemzadavate|e.
.]tvrtinatéto
pro
(25
%)
bude
úče|y
bodno{eníodečtena
od
íoční
nabíckové
ceny
Uchazeče.
ceny
Da|šípožadavky:
cenybudeuvedenaV CZK.
Nabí.dkové
nabídková
Nabídkové
ceny bude Uvedenav členění:
cena bez daně 2 přidanéhodnoty(DPH),samostatněDPH
(sazbaDPH 10 o/o),
samosl2tněDPH(sazbaDPH 20 o/o)a nabídková
cenaVčetně
DPH.
Nabí.dková
cenav tétosk|adběbudeuvedenana krycim|jstunabídk/
Vizpřílohač.2 zadáVací
dokumeniace.

+1.

Dodacipodminky

Před pok|ádanýte.mín Žahájeníp|nění:
Př€ d pok|ádaný teÍmínukončeníplnění:

1. července2010
30. červía2015

Uchazeč
v nabídcepředloží
náVrhsm|ou\ypod|evzoru,kteď je 5oučá5tí
zadávací
Uchazeč
nesmi
dokumeniace.
zadavate|e.
změnitpodmínky
sÍn|ouqv neprospěch
5.3'.I

zá|ohy:
posMovatzálohy.
zadavate|
nebude
předmáuzakázlry
pravjdelné
qiš'
budehrazena
nazák|adě
cenaza p|něni
měsičnífaktumce
v poměrné
sp|átnostdaňo\.ých
dokladú:
Dobasp|atnosti
daňovýCh
dok|adů
budestanovena
na30 ka|endéřních
dnůodednedoručenídaňového
dokiadu
zadavateli.
dok]adymusíobsahovatnáležitosti
Veškeréúčetní
daňovéhodok|adudle zákona č. 235/2004sb., o dani
zpňdané hodnoty,Ve znění pozdějšíápředpisů.V případě,že účetní
doklady nebudou mít odpovídající
je zadavate|
ná|ežíiosti,
opráVněnzas|atje ve |hůtěsplatnostiŽpět Wbranému
zájemcik doplněni anižse tak
počíná
dostanedo prod|ení
se sp|atnoď:|hůta
sp|atnosb
běžetznovuod opětovného
zaslánínáležitědop|něných
čjooravnÝ.hdokladů'
ýýhradně
V cZK a rovněžveškeré
P|atbybudouprobíhat
cenovéúdajebudouV tétoměně.

ljchazeč
V nabídce
uvedeminimá|ně
nás|edujhí
sankce,případně
(a|goritmus)i
zpÓsobjejich\.ýpočtu
.

povinností
přj posMování služeb,pro kterénejsouVSLA definovány
Ujednané
opakovanénep|nění

.
.
.
.
.

Sankcevázanézejména
na dodržování
rnetrikjednoťi\.ých
sLA'
peněžité
sánkcev pňpaděprod|ení
se lap|acením
část|ry'
povinnosti
(pokudjsouíanoveny)'
sankcepro případporušení
ochranydůVěrných
informací
p|atby(ďornovací
popatek)v případěpředčasného
Konečné
ukončení
outsourcingu.
sankcev případěprod|ení
s p]něním
d|enabídky
a sm]ouvyo outsourcinqu

sankce vůčizadavate|inesmípřesáhnoutodpovídajici
sankciVočiuchazeči.
sénkcevůčizadavate|i,k nimž
jsou
neexistuje
odpovílající
sankceVůči
uchaŽeči. nepřípustné'
jako u cenyza posk}tnuté
Dobasp|atnosti
u sankcíapokutmusíbýtVe stejnédé|ce
s|Užby.
NÉ
Vsou|adus ustanovením
9 44 odst.6 zákonazadavatelpožaduje,aby uchazečV nabídcespecifikovalčástj
veřejnézakáztq,l(erémá V úmys|u
zadatjednomučiVícesubdodavate]ům
a aby uved|identifikační
Údaje(5 u
písm.d) ákona) a kontaktní
údajekaždého
subdodavaie|e'
Uchaz€ č tak učiníprohlášením,
k němužWužÚe
pří]ohuč' 3 zadávacídokumentace- subdodavate|é
(Vzor),V němžpopíšesubdodavatelslcý
systémspo|u
jakou
zakázkybudekonkÍétní
s uvedením,
částtétoVeřejné
subdodavate|
r€ a |]zovat s uvedením
druhus|už€ ba
podi|Una veřejnézakázce'y píípadé,
p|ocentuá|ního
(%) finančního
s uvedením
že Uchazeč
nemá v ÚmysLu
zadat U.čitou
částVeřejnézakázkyjinéosobě (subdodavate]i),
proh|ášení,
do|ožive svénabídcepísemné
ve
kterémtuto skutečnostuvede.
zadavate| 5i vyhraŽuje v souladu s oznámenim o zakázce požadavel9že provoznís|užbyru kteďch
se požaduierežim24x7' nesmíbýt p|něnYsubdodavate|em.

'': l).:
parametry
Pro Úče|y
hodnocení
uchazeč
v nabídce
mj' popíše
následu.jící
p|nění:
a vlastnostinabízeného

g'náv]h
!!9 u-spoř?!áňí
jsou V nás|edujicím
Uspořádání
Koncepcecíiového
a náVrhzpůsobupřevzďí,konso|idace,
rozvojea ukončení
rozsahupředÍnětem
hodnocení
v kritériuA Koncepce cí|ovéhouspořádání a návrh způsobu převzetí'
konso|idacé,rozvoje a ukonč€ n í.
Uchazeč
uvedeúdajeýkají:íse:
. Koncepcecí{ového
Uspořádání
lfi na ÚMČP1o
.
převzetí,
NáVrhzpůsobu
konso|idace
a rozvojeIcT uchazečeÍn
. způsoba podmín|ry
převodupůVodního
zařízení
a lYbaveníinformačních
syďémů
. Popispřeýze|idvyuŽ'l
i Idských,'drojů
olN ÚMc Pro
. Způsob
řádnéhoa předčasného
ukončení
outsourcinqu
jejich
. Seznamrizikzavedenioutsourcingu
a
minimalizace
.
Plněnípožadavků
zadavate|e

418

plnění- v ýdnech je předmětemhodnocení
Náwh č.sového
harmonoqramu
v kÍitériuc - Návrh časového
harmonogramupInění.
Uchazď UvedeÚdajet.ýkající
se:
. ěsovéhoharmonogramu
p|nění
. Dé|ky
přechodného
obdobípři spuštění
oL.tsourciogu
V ka|endářních
dnech

7.2.
zák|ádnímkritériemhodnoceníjel
.

tkonomická výhodnost nabidky.

Hodíoceníbude pÍovedenonásIeduiícímzpůsobem:
pro hodnoceninabílekpoužijehodnotící
jednot|ivé
koínisebodovací
stupniciv rozsahu0 až100. Každé
nabídce
je d|e dí|čího
předmětnénabíjkyV rámci di|čího
kritériapňdě|enabodováhodnota.která odrážiúspěšnost
pro lderámá nejvhodnější
kitéria.Pro čí5e1ně
\Yjádřlte|nákÍjtér-ia.
napřík|ad
nabíikaminimá|ní
hodnotukritéria.
p|něnízískáhodnocenánabídkabodovouhodnotu,]derá
Výšenabídkové
harmonogramu
ceny,návrhčasového
\zniknenásobkem100 a poměruhodnotynejvhodnější
nabíd|qk hodnocené
nabídce.Pro kritéria,lďerá ne|ze
pořadí
Vyjádřitčíse|ně,
hodnotící
komise
nabídek
nejvhodnější
seďaví
od
k nejméně
vhodnéa přiřadínejvhodnější
nabídce100 bodůa každé
nás|edující
nabídcepňřadítakovébodovéohodooceni,které\yjadřUjemírusp|nění
dí|čího
kitériaVe vztahuk nejvhodnější
nabídce.
jsou zadavate|em
pro konkrétní
kritér]ím
stanoveny
Váhyv procentechpod|ejejich dů|ežitosti
Jednot]i\.ým
dilčím
je
zadáVací
řízení
talí žejejichsoučet ce|kem100%.
Dí|čí
křiteria pro zadáníveřéiňézakázky:
Koncepce cí|ového
uspořádánía návÍhzpůsobupřevzetí,
konsolidace,rozvoje a ukončení
.
Konceoce
cí|ového
usDořádánílfina ÚMČP1o
.
převzetí,
Návrhzpůsobu
konsoidac€ a rozvojeIcT uchazečem
. Způsob
převodupůVodního
zařizení
a podmínky
a Wbavení,
infomačních
5y5témů
plo
.
Popisp'ewe|iJ !.yu;il||;dských
loÍo,ůoiN Úl4č
. způsobřádnéhoa předčasného
ukončení
outsourcingu
. seznamrjzikzaveden
íoutsourcingu
a jejichminima|izace
.
Pjněnipožadavků
zadavate|e
B. výše ňabídkovéceny
t{ávÍhčasovéhoharmonográmu p|nění
. c;so\ri harmonogram
p|nění
. Dé|ka
přechodného
obdobípři spuštění
outsourcingu
V ka|endářních
dnech

4.1.

váha 45olo

váha 3oo/o
váha 2sr/o

podnrínkami
Všechnypodmínlqa požadav|ý
zadavate|e
budousoučáď náVrhu
WmezenézadáVacími
smlouvy'takženáVrhsm|olw budeodpovílaizadáVacimpodmínkam
Pokudnávrh
a nabídceuchazeče.
podmínkima ostatnímčástemnabílky UchaŽeče,
zadéVacím
smlouvynebudeodpovídat
bude tato
skutečnost
důVodem
k vyřazenínabídky
a Vy|oučení
Uchazeče
ze zadávacÍho
řízení.

st8

8.2.

Nabaka bude před|ožena
jazycea dá|e
VjednomorigináIea vjednékopiiVpGemnéfomě, v českém
V e|ek$on'cké
toÍměna vhodném
médiu'

8.3.

Nábidkanebudeobsahovatpřepisya opravy,kteréby moh|yzadavate|e
uvéstv omy|.

8.4.

Nabídkabude podánavsou|adus ustanovením
5 69 zákona na adrcse prc podánínabídekuvedené
zadavalelem
v olnámenío.,d{lení zadávacího
íi7ení
čiýizvě'

8.5.

Všechny|istynabídkyVčetněpříIohbudouřádně očís|ovány
vŽeýupnouči]'e|nou
řadou a nabídkabude
protineoprávněné
zajištěna
manipuÍaci'

4.6.

obsah nabidky. Nabídkabude opatřenaobsahem5 uvedenímčGe|stÍánekU jednoťi\.khoddíů
(kapito|),
k čemuž
uchazďwužijepřílohuč.1 . obsah nabíclq(vzor)'

8.7.

Krycí |ist nabídky. Pro sestaveníkycího |istu uchazď závazně použijepří|ohuč' 2 - Krycí|Ístnabíclry
(vzor).Na krycímlistu budouuvedenynásledujicí
údaje:název veřejnézakázky,zák|adníidentifikační
(Včeině
jednáním),
údajezadavate|e
á Uchazeče
osobzmocněnýcb
přípusbánabílková
k da|šim
nejvýše
podlezadáVací
cena vč|enění
dokumentace
(Vizčlánek4. Požadavky
na způsobzpracování
nabílkové
jménemčizauchazečejednat.
ceny),datuma podpisosobyopriávněné

8.8.

jistoty s€ rozumíkopie \.ýpisuz účtu
Dok|ad o s|oženíjistoty. Dok|ademo poslgtnutípeněžní
uchazeče'na kteÉm je uvedena ce|ková částk? odpovídají.í\.ýšipožadovanéjistoty pÍokazatelně
odečtenave prospěch účtuzadavate|enebo originá| potvrzeníbanky, že přís|ušnýpřevod uskutečnila
nebo o.iqinálpotvrzení
převodnipřikaz,že uskuteční
banlq, že přÚa|apřís|Ušný
převodv přis|Ušném
termínua že převodnípňkaz je n€ o dvo|ate|ný(tímtopotv.zenímnení vžádnémpřípaděpouhé
orczitkování převodního bankovníhopříkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pok|adní
proďedků V hďovosti na pok|adně některé z pobočekstanoveného
stv.zenlq o s|oženíÍinančních
peněžníhoústavu, pokud UchazečposMne jistotu s|oženímpeněžni částky na účetzadavate|e
V hotovoíj. V případě jístoty posMnute formou bankovnízá.Uky je dok|adem o posMnutí jístoty
originái|istinybankovní
záru|ry/
kterýbudedo nabíckyV|ožen
vyjímate|ným
způsobem.
Nebude|i dok|ad
jistoty\.ystavenV pío nabídkupožadovaném
jazyce,musíbÍ při|ožen
o poskytnutí
jeho úřední
přek|ad
do tohoto jazyka. Nedodržení
tohoto požadavkubude dlvodem k vyřazeni nabídkyvsouladu s
ustánovením
uchazeče
vsouladus ustanovením
5 76 odst.1zákonaa ryloučeni
! 76odst.6 zákona'

8.9.

posMne zadavate|i
peněžníjistotu, do|oži
V případě,žeuchazeč
ve sVénabídceprohlášení
UchaŽďe
podepsané
osobou opráVněnoujednat jménemči za uchazďe' Ve kteÍémUchazečuvede p|atební
jistotyV nás|eduiícím
peněžní
symbo|yproVrácení
čÍenění:
prc
jistoty:
peněžní
P|atební
symbo|y vÍác€ n í
Číslo
Účtu:
Kód banlq:
Názevbanky:
Adresapobočlq:
VariabiIní
symbo|:

a.lo.

je yzof rámcové sm|ouvy . Viz pří|ohač. 4. V Uvedeném
součástí
zadáVacídokumentace
vzoru
jako náVrh,podepiše
uchazď dop|níchybějící
údaje.Doplněnývzor námcové
smlouw označí
Uchazeč
a
učinísoučástínabidlry' Návrh rámcové sm|ouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím
podmínkám
a obsahunabíckyuchazďe. jeďiže jsou obchodnípodmínlq,da|ší
podmínky
a požadavlry
zadavateleobsažené
ve \,zoruÉmcovésmlouw v rozporus ostatnímičástmizadáVacíchpodmínelÝp|atí
podmínlqobsáženév oŠatníchčástechzadáVacíď podmínek'Pokud náVřh rámcovésm|ouw nebude
odpovídaizadáVacímpodmínkáma ostatnímčástemnabídkyoďazeče' bude tato skutečnostdůvodem
pro\yřaŽenínabidkya vy|oučen
íuchéŽeče.
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Pokudjedná jménemčiza Llchazeče
zmocněnecna zák|aděp|némoci,musíbýt V nabídceza náVrhem
platnáplná mocV oríginá|e
sm|ouwpřed|ožena
neboV úředněověřenékop]i'
8.11.

Uchazď Ve svénabídcepřed|oží
ověřenoukopiicertifikátuo ochraněinÍorměcí
manágementu
služeb
v ob|astiinformačnhh
techno|ogií
d|em€ z inárodnínormyIso/IEc 2oooo-1:2006 a 2oooo.2:2006.

8.12.

Uchazeč
ve svénabídcepřed|oží
ověřenoukopiicert]fikátu
o ochraněinformací
d|e mezinárodní
normy
ISO/IEC 27001:2006.

8'13.

Kva]ifikační
dokumentace
Upravuj€ podrobnýmzpůsobem
\.ymezení
a způsobprokázáníkvá|ifikačních
předpokladů'Prokázánísp|něníkva|ifikacepod|e požadavků
zadavate|estanovenýchVsou|aduse
zákon€ m je předpok]adem
je 5amostatnou
uzavřenísmlou\Y.Kva{ifikačnÍ
dokumentace
částízadávaciih
podmínek
a by|azveřejněnana internetové
adreseWww.praha1o.cz

9?-. ' požADAVEKŇA PosKyÍNuTi JlsrdŤí.:,'

:'-'|l,.:

'''.

povínností
K zajištění
sp|nění
uchazeče
!ryp|ývající.h
jistota
zjeho ÚčastiV zadáVacím
řízeníjepožadována
2.500.ooo?.cŽK, s|ow:dva mi|ionypěstset tisíckorunčeských'
posb^nejistotu
ljchazeč
Ve forměpeněžníjistotynebove formě bankovnízářuky'
Bankovni záruka musísp|ňovatná ež]tosti
d|e ust. 5 313 a nás|. obchodníhozákoníkua bude do]ožena
písemným
proh|ášením
banlryV záruční
jakojistota
|ist]ně,
žeuspokojí
zadavate|e
zaplacením
částkypožadované
v zadávacím
řízení.
a to na pwnípožádání
zadavate|e
a bez námitek'Uchazeč
po
musízajistitp|atnostlétozáÍulry

zadavate|uoozorňuieuchazeče'
že soh|edemna charakterbankovnízárukv, iejížo|atnostkončíuo|vnutím
zadáVací
|hůtv'neřeší
zákonUvo|nění
tétozárukv.Prctoorioinálbankovní
zárukvbude svázánoevněs ostainím
obsahemnabíckv
a nebudeuchazeči
Vécen'neboťd|ezákonatakovouDovjnnost
zadavate|nemá.
FormaposMn Utíjistotynrusíb.ítv souadus ustanovenim
5 67 zákona.
Údaje potřebnépro posMnutí peněžníjistotY:

.
.
.

čís|o
účtu
zadavate|e:
Kódbanlry:
NázeVbanlq|

601s-2000733369
0800
Česká
spořiteína
a.s.

lJchazeč
p|átební
musík p|atbějistoty
uVéýnásÍedujhí
symbo|y:
Variabi|ní
symbo|:Ič(dentifikační
příp'nebo datum narození uchazeče.je-li lchazečem
čís]o)
Uchazeče'
frzická osoba, předkíádaj
ícího
nabíjku.
specifickýsymbo|:

Evidenčníčís|o
véř€ j né zakázky d|eoznámenio zahájenízadávacího
řízení
- 60043465,

žáaost o aoaatetné informace k zadávacím podmínkám ]e možnopodat a dořučitpísemněkdykoli
pro podánínabíde|í
v průběhu
|hůty
nejpozději
Však12 dnl předUp|ynutím
|hůtypÍopodánínabídek'

t18

v uzavřenýchobá|kách
Nabídky
budotlpodányv sou|adus Ustanovením
budoudoručeny
5 69 zákona.Nabícl(y
názvemVeřejné
zakázkya adresouuchazďe.
označených
centrumproveřejnouspráVu,s.r.o.,
abídkybudou podány: ECPA- Evropské
2, 12o00 PÍaha2
Špáně|ská
Kontaktni osoba pÍopříjem nabídek: LenkaFialová'e.mai|:fralova@ecoa.c
+42O221624B0
tei.:
+420602 695635
Dita ši|ingerová,
e.mai|:siluqgoya]Q€lpa.lz
+420
tel.:
227628332

+4207274379rr

po ce|o!dobulhůtypro podánínabí.cky
doručit
Vždyv pracovních
dnechod 9:00 hod.do
Nabidkumůže
uchazeč
podatelnu
pro Veřejnousprávu's'r.o.'
ECPA. Evropské
11:00hod' a od 13:00hod.do 16:00hod.na
centÍUm
španělská2, 120 00 Pmha2. V poslední
den |hůtybudounabícl(ypřijímányrovněždo 16:00hodin.Doručení
obá|káchoznačených
názvemVeřejné
zakázky
ÚMč Praha 10
V sou|adus 5 69 zákonaV uzavřených
"Přechod
NEoTEVIMT!
na outsouř.in9IcT" NABIDKA
a adresouuchazďe.

ftevíl.ání
obáleks nabílkamis€ budekonatdne 8' června2o1o v 9:00 hod.' V zasedacímístnoíi,A/411ana
adresesídlazadavate|e.
se může
zúčastnit
maximá|ně1 záíUpceUcházečé,
kterýpodalnabídkudo konce
oteví.aní
oM|ek s nabídkami
cenhum pÍo
|hůtypro podánínabí.dek.
Jednáníse mohoudále účastnit
záílpci spo|€ č nostiECPA - Evropské
VeřejnouspráVu,s'r.o.

ZákladníúdajezadáVací
dokumentace
na Veřejnouzakázk! zadánouV zadávacím
řízeníd|ezákonač' 13712006
předpiso,včetně4 příloh:
sb., o Veřejných
zakázkách,Ve zněnípozdějších
(\Žor)
Pří|oha
č.1 - obsahnabídlry
Příloha
č.2 Krycílist nabíclq(vzor)
Pří|ohač.3 . subdodavatelé(\zoÍ)
Pří|oha
č.4 - Rámmvásmlouva(vzor)
dokumentace
T€ c hnick čá5tzádávací

V Prazedne25.kvétna
2010

EcPA. Evropskécen1rL,..
ffiffiffi p.o
Yeré.jňo!
sp.áv!, s.l.
ffi*řffi
12000Praha2
&ffiffi IC:27CAgAa1

E C PA
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RalíUrca podpisosobyop.ávněné
za zadavate|e
Jednat
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