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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

Dodávka software pro Dílnu kvality Kopřivnice

Předmět zakázky

dodávka

Datum vyhlášení zakázky

05.05.2011

Název programu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/53.00123

Název projektu

Dílna kvality Kopřivnice

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Josef Jalůvka, starosta
Ing. Petra Plevová, manažer kvality, tel.: 556 879 710,
e-mail:kvalita@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Softwarová podpora pro Dílnu kvality Kopřivnice (Podrobný popis je
uveden v příloze č.1)

Termín plnění

07.2011-07.2018

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou v příloze č.1

Lhůta pro podání nabídek

30.5.2011 do 11:00 hodin.

Místo pro podání nabídek

Nabídku zašlete na adresu Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742
21 Kopřivnice, případně odevzdejte osobně v podatelně úřadu na téže
adrese.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Manažer kvality

Forma podání nabídek

Nabídku v písemné formě ve dvou vyhotoveních (1 originál, 1 prostá
kopie) a v digitální podobě na CD doručte v jedné uzavřené obálce
označené Veřejná zakázka -.„Dodávka software pro Dílnu kvality
Kopřivnice“ - NEOTVÍRAT.

Požadovaný jazyk nabídky

Čeština
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a trvá 2 měsíce.
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací
lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech
v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení
zadávacího řízení.

Zadávací lhůta

Nabídková cena bez DPH váha 50%
Rozsah jednotlivých modulů software váha 25%
Hodnotící kritéria

Ukázka software a prezentace dosažených výsledků 25%
Podrobná specifikace viz příloha č.1

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním
nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky ověřit, případně vyjasnit, informace a skutečnosti deklarované
uchazečem v jeho nabídce.

Práva zadavatele

Dodavatel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy
ČR k jejich archivaci.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga ESF, EU
a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“)
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Přílohy oznámení

Nedílnou součástí tohoto oznámení o zahájení zadávacího řízení je
příloha č.1 a koncepce Smart Administration města Kopřivnice

podpis pověřeného zástupce zadavatele

2/2

