KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
(zjednodušené podlimitní řízení)
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://ezak.kr-karlovarsky.cz.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky
budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek EZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je
však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a
pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci
prostřednictvím e-mailové adresy: dagmar.kerulova@kr-karlovarsky.cz.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného
na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického
nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu:
podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky
„Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj“

2) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a klasifikace předmětu veřejné
zakázky
Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_2632.html.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):
48000000-8

Balíky programů a informační systémy

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
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Help Desk a podpůrné služby
Podpora programového vybavení
Implementace programového vybavení

3) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nástrojů Digitální technické mapy (dále jen „DTM“)
pro Karlovarský kraj a zajištění servisní a technické podpory.
Jedná se o dodání nástrojů DTM, zajištění jejich stálé a plné funkčnosti a poskytování dalších služeb
spojených s DTM v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci. Plnění veřejné zakázky
zahrnuje pořízení systému a zajištění následných služeb po dobu neurčitou dle uvedeného rozsahu:
Nástroje:
o pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení stavby
1. v rámci „Modulu zakázka“
2. z dat od partnerů měst a obcí ze zaměření skutečného provedení stavby
realizovaných mimo „Modulu zakázka“
o pro topologické kontroly kresby
o pro zapracování dat do datového skladu (DS) Karlovarského kraje
o pro export dat z DS Karlovarského kraje (DGN, SHP, XML)
- DGN Design File – výkresový soubor prostorových dat systému
MicroStation.
- SHP Shapefile – datový formát pro ukládání vektorových
prostorových dat pro geografické informační systémy.
- XML Extensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk
ukládaný formou textového souboru.
o pro vytvoření OMPS (Objektová mapa povrchové situace) z dat ÚMPS
Karlovarského kraje (ÚMPS - účelová mapa povrchové situace je mapové
dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském
povrchu nebo nad ním.)
o pro zapracování dat technické infrastruktury (data správců sítí technické
infrastruktury, partnerů projektu např. veřejného osvětlení, povrchových
znaků inženýrských sítí, obecních vodovodů a kanalizací, apod.)
o příprava rozhraní pro VF XML DTM (Jednotný výměnný formát XML pro
DTM, XML - Extensible Markup Language)
Další služby:
o

uživatelská podpora dle specifikace

4) Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 2/2019
Předpokládaný termín dodání nástrojů DTM (pořízení systému): 3/2019
Termín zajištění následných služeb: doba neurčitá
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5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 3.068.000,- Kč
bez DPH. Nabídky s vyšší nabídkovou cenou budou vyřazeny ze zadávacího řízení.
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost
nabídek bude zadavatel hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Zadavatel pro celkové hodnocení nabídek použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce bude v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové
hodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria. Zadavatel
stanovuje níže uvedená dílčí kritéria hodnocení:
 Kritérium č. 1 – výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH,
váha kritéria 60 %
V tomto kritériu se vyhodnotí výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená v souladu
s podmínkami zadávací dokumentace, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:
výše nejnižší nabídkové ceny
----------------------------------------------------- x 100 x 0,6 = počet bodů kritéria č. 1
výše nabídkové ceny hodnocené nabídky
 Kritérium č. 2 – zkušenosti členů servisního týmu,
váha kritéria 40%
Zkušenosti členů servisního týmu mohou značnou měrou přispět k dodržení veškerých požadavků,
které jsou na realizaci zakázky potřebné. Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria je důležité,
aby členové servisního týmu v nabídce doložili podepsaný profesní životopis, ze kterého bude
vyplývat počet referenčních zakázek, který je předmětem hodnocení a tudíž nelze uvedené doklady
doplnit po podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neakceptovat nabídnuté údaje, parametry a
informace k hodnotícím kritériím, pokud nebudou dostatečně v nabídce podloženy.
Pravidla hodnocení předložených zkušeností členů servisního týmu:
 Projektový manažer
Hodnotí se celkový počet zakázek na zavedení nástrojů DTM za posledních 10 let:
- 5 bodů za maximálně 1 zakázku
- 10 bodů za maximálně 5 zakázek
- 15 bodů za více než 10 zakázek

 Specialista GIS – Desktop
Hodnotí se celkový počet zakázek, jejichž předmětem byly zakázky z oblasti tvorby, správy a
vizualizace geografických dat za posledních 10 let:
- 5 bodů za maximálně 1 zakázku
- 10 bodů za maximálně 5 zakázek
- 15 bodů za více než 10 zakázek
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 Programátor
Hodnotí se celkový počet zakázek, jejichž předmětem byly zakázky ohledně zavádění nástrojů
DTM v oblasti GIS za posledních 10 let:
- 5 bodů za maximálně 1 zakázku
- 10 bodů za maximálně 5 zakázek
- 15 bodů za více než 10 zakázek
Body přidělené jednotlivým členům hodnocené nabídky budou sečteny. Pro číselně vyjádřitelné dílčí
kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:
počet dosažených bodů hodnocené nabídky
--------------------------------------------------------------- x 100 x 0,4 = počet bodů kritéria č. 2
počet dosažených bodů nejlépe hodnocené nabídky
 Celkové hodnocení
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií. Výsledné pořadí bude stanoveno
podle dosaženého počtu bodů – více bodů znamená lepší umístění nabídky. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 ZZVZ.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
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a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2
ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
C) Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby roční obrat dodavatele dosahoval min. 4 mil. Kč v každém z těchto období,
a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí,
předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního
řádu země sídla dodavatele. Pokud dodavatel provádí i jinou činnost než obdobnou předmětu této
veřejné zakázky, předloží Čestné prohlášení jaká část (vyjádřeno v absolutní hodnotě v Kč) připadá
z celkového obratu dodavatele na činnost obdobnou předmětu této veřejné zakázky.
D) Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:
a) seznamu významných dodávek a služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu (název a stručný popis), ceny, doby plnění
(realizace služeb) a identifikace objednatele. Předložený seznam významných služeb musí
obsahovat minimálně:
-

1 zakázku realizovanou v posledních 3 letech z oblasti digitální technické mapy
řešící zavedení nástrojů digitální technické mapy
1 zakázku realizovanou v posledních 3 letech z oblasti servisní, technické a uživatelské
podpory v rámci, které účastník využívá HelpDesk zákazníka. Zadavatel za realizovanou
zakázku dle této odrážky považuje i takovou zakázku, jejíž plnění ke dni podání nabídek
dosud probíhá, pokud její plnění probíhá již alespoň jeden rok.

b) seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jejich
vzdělání a odborné kvalifikaci, a to minimálně v rozsahu:
- 1 projektový / servisní manažer
 VŠ vzdělání

Zadávací podmínky – zjednodušené podlimitní řízení -

Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj

strana: 6



min. 5 let zkušeností s vedením servisních projektů zaměřených na tvorbu nástrojů
DTM
(digitální technické mapy)

1 zakázka realizovaná v posledních 3 letech na zavedení nástrojů DTM v min.
hodnotě 2 000 000,- Kč bez DPH.

-1 specialista GIS – desktopové řešení
 min. SŠ vzdělání
 min. 5 let zkušeností s tvorbou, správou a vizualizací geografických dat
 1 zakázka realizovaná v posledních 3 letech z oblasti GIS se zaměřením na správu,
tvorbu a publikaci dat v oblasti veřejné správy v min. hodnotě 1 500 000,- Kč bez DPH.
Zkušenosti se zaváděním nástrojů DTM pro zapracování geodetického zaměření
staveb.
-1 programátor
 min. SŠ vzdělání
 1 zakázka v oblasti GIS realizovaná v posledních 3 letech se zaměřením na zavedení
nástrojů DTM v hodnotě min. 1 500 000,- Kč bez DPH.
Účastník za všechny osoby uvedené v seznamu techniků předloží k prokázání kvalifikace
rovněž podepsaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat délka praxe a počet referenčních
zakázek.
E) Požadavky na předložení dokladů
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v
zadávacím řízení předloženy.
Nepředložení těchto údajů a dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující
a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému
certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před
uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení
dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
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Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

7) Další povinné součásti nabídky
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou
část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
c) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za
plnění veřejné zakázky.

8) Obchodní podmínky
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky. Obchodní a jiné podmínky
jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické
podpory, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Nedílnou součástí nabídky musí být uvedený návrh smlouvy. Zadavatel nepřipouští odchylky od
návrhu smlouvy. Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní identifikační údaje, nabídkovou cenu,
oprávněné osoby za dodavatele a kontakt na doručení oznámení o vkladu, bez jakýchkoliv úprav
znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
Dále součástí návrhu smlouvy musí být přílohou vyplněný Cenový list nabídky (příloha č. 4 zadávací
dokumentace).
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu
*.doc.

9) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat
veškeré dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých by dodavatel podle svých
odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění
předmětu plnění veřejné zakázky třeba. Plnění veřejné zakázky zahrnuje pořízení systému a zajištění
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následných služeb po dobu neurčitou. Nabídková cena bude ve výši úplaty po dobu prvních 48 měsíců
(cena dodávky a souvisejících služeb pro 4 leté období). Podkladem pro zpracování cenové nabídky
je tato zadávací dokumentace.
Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet stanovenou výši maximální nabídkové ceny bez
DPH.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH
2. Dále bude uvedena cena v Kč bez DPH za MJ (dle Cenového listu nabídky - příloha č. 4 zadávací
dokumentace)

10) Podání nabídky
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 8. 1. 2019 do 9.00 hodin výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za
přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

11) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění.
Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Bc. Dagmar Kerulová, 
354 222 493, e-mail: dagmar.kerulova@kr-karlovarsky.cz a ve věcech odborné problematiky je Ing.
Tomáš Nováček,  354 222 536, e-mail: tomas.novacek@kr-karlovarsky.cz.

12) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdána výhradně v elektronické formě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém
elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Obsah nabídky
 Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha
zadávací dokumentace)
 Prokázání kvalifikace
 Návrh smlouvy včetně přílohy Cenový list nabídky
 Případné další přílohy a doplnění nabídky
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13) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku






Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto
odlišné koncepce technického řešení než v zadávací dokumentaci.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je
tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo
technologií srovnatelnou či lepší.
Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány
výlučně zaknihované akcie.
U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli
podle § 122 odst. 4 ZZVZ.
Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný
dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
Zadavatel stanovuje, že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem právnická osoba, u níž
zadavatel nedohledal informaci o skutečném majiteli, musí takový dodavatel před podpisem
smlouvy předložit:
a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečném majiteli;
nebo
b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
c) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

14) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:







uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se
považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění,
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění,
veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese výlučně
účastník za všech okolností bez nároku na jejich úhradu zadavatelem,
vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy
nesmí bez přechozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí
z uzavřené smlouvy třetí osobě,
zadavatel nepožaduje složení jistoty,
zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.
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15) Identifikační údaje zadavatele
Název:
Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
Zastoupený: Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje
Karlovy Vary 14. 12. 2018
Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic a správa majetku
Přílohy:

1) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
2) Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
3) Návrh smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory
4) Cenový list nabídky
5) Provozní řád DTM DMVS KK v3.2
6) Dokumentace Zakázky DTM DMVS KK v3.1
7) Technická specifikace -„Pořízení nástrojů DTM“
8) Rámec datového modelu DTM DMVS KK v3_1
9) Popis výměnného formátu DGN v3.1
10) Popis výměnného formátu SHP v3.1
11) Popis výměnného formátu XML v3.1
12) Metodický návod pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat Zakázky DTM DMVS KK v3.0
13) Směrnice pro údržbu a provozování DTM DMVS Karlovarského kraje v3.1
14) Požadavek na výdej dat
15) Předání dat
16) Postup kontroly zakázek DTM
17) Kreslící klíč
18) Podklady pro zpracování Zakázky DTM (DSPS)

