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Výzva k podání nabídky
Zadavatel ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
edpis (dále jen „zákon“) zadává tuto výzvu postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18 odst. 5
zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona, které jsou i pro toto zadávací ízení závazné. Je
zadávána dle „METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP LZZ“, dále v souladu
s dokumentem „Postup pro zadávání zakázek dle METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ
ZAKÁZEK od verze 1.6 D9“ a dále v souladu se Sm rnicí . 01/2012 upravující zadávání ve ejných zakázek
malého rozsahu m sta Byst ice, schválené zastupitelstvem m sta dne 16.05.2012 usnesení .17.
1. Název ve ejné zakázky
Návrh systému ízení strategie ve M st Byst ice
1.1.Identifika ní údaje o zadavateli :
sto Byst ice
se sídlem :
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Byst ice
:
00231525
Kontaktní osoba :
Ing. Radek Vraný
1.2.Popis ve ejné zakázky :
edm tem zakázky je poskytování poradenských služeb a
jejich materializovaných výsledk v podob provád cí dokumentace, obsahující konkrétní ešení
uzp sobená pro pot eby m sta Byst ice, resp. m stského ú adu v Byst ici.
1.3.Klasifikace p edm tu VZ :
CPV 79420000-4
Manažerské poradenství
CPV 79313000-1
Hodnocení výkonnost
CPV 72224100-2
Plánování implementace systém
1.4. edpokládaná hodnota VZ bez DPH : 780 000,- K
1.5.Lh ta pro podání nabídek :
16.07.2013, do 9:30 hod.
1.6.Místo pro podávání nabídek :
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Byst ice
1.7.Jazyk pro podávání nabídek :
eský
1.8.Otevírání obálek :
16.07.2013, od 10:00 hod
1.9.Hodnotící kritérium :
Nejnižší nabídková cena v K v . DPH
Zadávací dokumentace je p edána spolu s touto výzvou vyzvaným uchaze m. Výzva je zve ejn na na
www.esfcr.cz a Ú ední desce m sta.
ípadní další uchaze i si mohou vyžádat Zadávací dokumentaci písemnou žádostí zaslanou zadavateli, a to
na adresu a k rukám kontaktní osoby pov ené ve v ci výb rového ízení: Eurokom plus s.r.o., Ing. Radek
Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, e-mail: vrany@eurokomplus.cz (dále jen kontaktní osoba) - tato ást
zadávací dokumentace bude uchaze m zaslána poštou, v elektronické podob na CD nosi i.
Dodate né informace je uchaze oprávn n požadovat pouze písemn na adrese kontaktní osoby, a to
nejpozd ji do 15.07.2013 12:00 hod. Dodate né informace v etn vlastního textu dotazu budou Dodavatel m
odeslány písemn , nejpozd ji t etí pracovní den od doru ení dotazu Dodavatele.
Prohlídku místa pln ní zadavatel neorganizuje.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena v . DPH.
Požadavky na prokázání spln ní kvalifikace jsou sou ástí zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit sout ž kdykoli i bez udání d vod .
Byst ice dne 03.07.2013
……………………………………….
Mgr. Daniel Št pánek, starosta m sta

