V Praze dne 21. ledna 2009
Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku na služby "Zajištění provozu Zelené linky v Agentuře pro podporu
podnikání a investic CzechInvest"
Identifikační údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČ:

1.

Agentura pro podporu podnikání
investic CzechInvest
Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00
713 77 999

a

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zajištění provozu Zelené linky v Agentuře pro
podporu podnikání a investic CzechInvest. Zelená linka Agentury CzechInvest slouží jako
informační středisko pro potencionální žadatele o finanční podporu z fondů EU
prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI). Zadavatel požaduje
zajistit bezvadný provoz Zelené linky.

2.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci je možno vyzvednout na základě písemné výzvy u kontaktní osoby –
Mgr. Milan Fritz, advokát, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři, Praha 6, Na Ořechovce
580/4, PSČ: 162 00.

3.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem poskytování služeb je sídlo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00.
4.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny v bodě 4 zadávací dokumentace.

5.

TERMÍN PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky je stanoven na 1. března 2009.
Předpokládaný termín ukončení realizace veřejné zakázky je stanoven na 31. prosince 2015.
6.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.
7.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou
hodnoceny na základě následujících dílčích kritérií:
•

Celková nabídková cena bez DPH za celou dobu plnění
veřejné zakázky ...................................................................................... 75%

8.

•

Požadované parametry SLA ................................................................. 15%

•

Zajištění smluvních sankčních instrumentů ........................................ 10%
OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude doručena v jednom originále a v jedné
kopii. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci
sešitím celé nabídky, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.
9.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídku je možné doručit písemnou formou na adresu sídla zadavatele, a to buď osobním
doručením do podatelny v sídle zadavatele, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence
doporučeně na adresu kontaktní osoby – Mgr. Milan Fritz, advokát, Advokátní kancelář Dáňa,
Pergl a partneři, Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00. Nabídka bude v uzavřené
obálce, opatřené razítkem uchazeče a označené nápisem "VZ Zelená linka - NEOTVÍRAT"
a bude na ní uvedená adresa, na níž je možné vyrozumět uchazeče, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude doručena výše uvedenou formou nejpozději do 13. února 2009 do 10:00 hod.

