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Výzva k předložení ce nové nabídky
Národní archiv si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Definování standardů pro
komunikaci se znalostní databází INTERPI (projekt výzkumu a vývoje
DF11P01OVV023) prostřednictvím webových služeb, návrh napojení SW
pro zpracování archiválií: definice webových služeb a příslušných XML
schémat”
Základní údaje o zakázce:
1. Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika-Národní archiv
Archivní 2257/4
Praha 4 – Chodovec, PSČ 149 01
IČO: 70979821
2. Kategorie veřejné zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (I. kategorie) na služby,
podle zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějšíc h předpisů (ZVZ).
3. Místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese: Archivní 2257/4,
Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00.
4. Doba plnění:
Zahájení plnění veřejné zakázky je požadováno ode dne podpisu smlouvy mezi
zadavatelem a uchazečem, ukončení plnění zakázky je 10.12.2014 včetně akceptace
díla a předání podkladu pro zaplacení díla.

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104881/0710, IČO 70979821

5. Profesní kvalifikační předpoklady
a) Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
§ 53 ZVZ.
b) Uchazeč je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve
smyslu § 54 ZVZ a předložit:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
6. Návrh smlouvy
Uchazeč předloží návrh smlouvy vypracovaný podle § 2586 a násl.
zá k o na č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
V návrhu smlouvy uchazeč vedle povinných náležitostí smlouvy upraví
minimálně:
- záruku a smluvní sankce,
- podmínky při předčasném ukončení smlouvy,
- odpovědnost uchazeče za škodu,
- ujednání o ochraně informací.
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče nebo za uchazeče.
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené viditelně
„Veřejná zakázka - Definování standardů pro komunikaci se znalostní
databází INTERPI (projekt výzkumu a vývoje DF11P01OVV023)
prostřednictvím webových služeb, návrh napojení SW pro zpracování
archiválií: definice webových služeb a příslušných XML schémat”
- NEOTEVÍRAT“, na níž bude uvedena adresa uchazeče.
7. Předpokládaná celková cena zakázky je 49 580,- Kč bez DPH (slo vy
čtyřicetdevěttis ícpětsetosmdesátkorunčeskýc h).
8. Nabídka musí být podána v českém jazyce.
9. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 29. 10. 2014 hodin dne 12.00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční dne 29. 10. 2014 ve 12.10 hodin na ekonomickoprovozním oddělení Národního archivu, Archivní 4/2257, Praha 4 – Chodovec.
10. Nabídky je možné podat prostřednictvím podatelny Národního archivu, nebo
cestou poštovního styku na adresu sídla zadavatele: Archivní 4/2257, Praha 4 –
Chodovec, PSČ 149 01.
11. Veřejná zakázka je zveřejněna na www.profilzadavatele.cz.
12. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 12 kalendářních dnů.

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104881/0710, IČO 70979821

13. Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Milan Čadek, ekonomicko provozního odd., tel:
974 847 275, e- mail: milan.cadek@nacr.c z – ve věcech obchodních. a Ing. Miroslav
Kunt, řešitel projektu za Národní archiv (otázky k předmětu plnění) tel: 974 847
334, e- mail: miroslav.kunt@nacr.c z

Příloha: specifikace plnění zakázky

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky
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