Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Veřejná zakázka:
Název:
Druh:
Zadávací řízení:
Výzva odeslána dne:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend
dodávky
zjednodušené podlimitní řízení
10. 3. 2015
Město Mariánské Lázně
Ruská 155 / 3, 35301 Mariánské Lázně
00254061
Ing. arch. Vojtěch Franta, starosta

Vážení,
obracíme se na Vás v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
(1)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb pro vybudování nové
centrální IT infrastruktury Zadavatele, a to zejména
(a)

Virtualizační platforma

(b)

Bezpečnostní systém

(c)

Portál úředníka

(d)

Personalistika a docházka

(e)

Digitalizační linka.

Vymezení kódů CPV odpovídající předmětu veřejné zakázky je následující:
(a)

48800000-6

Informační systémy a servery

(b)

32424000-1

Síťová infrastruktura

(c)

32413100-2

Síťové routery

(d)

30216110-0

Skenery pro počítačové využití

(e)

48318000-0

Balík programů pro skenery

(f)

48330000-0

Balík programů pro plánování a produktivitu

(g)

72263000-6

Implementace programového vybavení

(h)

72250000-2

Systémové a podpůrné služby.

Zadávací dokumentaci včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a
údajů o hodnotících kritériích lze získat na profilu zadavatele
(https://zakazky.muml.cz/profile_display_2.html).
Pokud jste osloveni touto výzvou písemně, je zadávací dokumentace (včetně veškerých
příloh, pokud není uvedeno jinak) přílohou této písemné výzvy.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 3. 2015 do 12:30 hodin.
Místo pro podání nabídek: nabídky se podávají v rámci certifikovaného elektronického
nástroje eZak, který zadavatel provozuje na adrese https://zakazky.muml.cz/.
Termín a místo otevírání obálek: dne 26. 3. 2015 ve 12:30 hodin v budově Městského úřadu
v Mariánských Lázních, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, ve velké zasedací místnosti –
1. patro.
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami vázáni): Zadávací
lhůtu stanovil zadavatel na 4 měsíce.

V Praze dne 10. 3. 2015
S pozdravem

.......................
Martina Šnoblová
na základě plné moci

Přílohy: CD se Zadávací dokumentací

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Martina
Šnoblová
Date: 2015.03.10
10:43:11 +01:00

