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Prostřednictvím profilu zadavatele

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE
Název veřejné zakázky
Zadavatel
Sídlo
IČO
Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele
Předpokládaná hodnota
Režim
Druh

elektronická Spisová Služba
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IV-Podmokly
00261238
Jaroslav Hrouda, primátor města
5,16 mil. Kč bez DPH
Podlimitní otevřené řízení
Dodávky

Podklady byly zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.mmdecin.cz/vz00002079.

Podklady:

Informace k předběžné tržní konzultaci
Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Příloha s požadavky
Na vyžádání vzorek výstupu pro kontrolu převodu ze stávající spisové služby

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 320

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

VEŘEJNÁ PŘEDBĚŽNÍ TRŽNÍ KONZULTACE
Statutární město Děčín připravuje výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem
„elektronická Spisová Služba“.
Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky
potenciálním dodavatelům v rámci předběžné tržní konzultace, která se bude konat dne
14.10.2019 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy B1 – Magistrátu města Děčín,
ul. 28. října 1155/5, Děčín I.
Účelem této tržní konzultace je získat informace potřebné pro správné nastavení zadávacích
podmínek, zejména specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky a její následné hodnocení.
Jedná se o předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.
Možnost účastnit se tohoto jednání je otevřená.
Účastnit se mohou všichni potenciální zájemci o veřejnou zakázku.
Zájemci se mohou registrovat nejpozději do 30.9.2019 do 11:00 hodin prostřednictvím profilu
zadavatele. Do 30.9.2019 do 11:00 hodin je možné zaslat své připomínky, podněty.
V registraci zájemci uvedou název dodavatele a jména zúčastněných osob (max. 2 osoby).
Pro bližší informace lze kontaktovat: Ing. Věra Havlová tel.: 412 593 265 e-mail:
vera.havlova@mmdecin.cz
Druh veřejné zakázky a požadovaný druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky,
která bude vyhlášena v podlimitním otevřeném řízení dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Celková předpokládaná hodnota: 5,16 mil. Kč bez DPH.
Cíl veřejné zakázky: Zajištění softwaru odpovídající všem legislativním požadavkům, který je
zároveň i uživatelky přívětivý.
Předběžná tržní konzultace nesmí narušit hospodářskou soutěž a nesmí vést k porušení
zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti postupu zadavatele. Průběh a výsledek
předběžné tržní konzultace tak bude zaznamenán v samostatné zprávě, která bude součástí
zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Výsledek písemných i ústních konzultací bude zaznamenán. V případě využití podnětů bude
text označen v zadávací dokumentaci.

Jaroslav Hrouda
primátor
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