VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
podlimitní veřejné zakázky
„DODÁVKA A IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle §21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),
na základě Výzvy č. 11 Integrovaného operačního programu na Zajištění přenosu dat a informací
v územní samosprávě
Veřejný Zadavatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06
70891168
CZ70891168
PaedDr. Josef Novotný, hejtman

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace komunikačních technologií pro
podporu operačního střediska Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu “Jednotná úroveň informačního systému
operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“, který je spolufinancován z
Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných
služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, č. Výzvy 11 Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem
tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Technická specifikace) a
v Příloze č. 4 (Závazný vzor smlouvy o dílo) zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentaci včetně všech relevantních příloh naleznete na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem dle § 13 a násl. ZVZ
činí cca 4.828.622,- Kč bez DPH.

Kód CPV

radiotelefonní přístroje
32236000-6

Název kódu CPV
Kód CPV

instalace a montáž telekomunikačních zařízení
45314000-1

Název kódu CPV

Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Lhůta pro podání
nabídek končí dnem 18. 2. 2015 v 10:00 hodin.
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Místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručit:
a) osobně do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje v úředních hodinách:
Po a St
8:00 – 17:00
Út a Čt
8:00 - 15:00
Pá
8:00 - 14:00
b) poštou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje , Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
(doručení do datové schránky zadavatele není přípustné).
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění je stanovena na 6. 2. 2015 od 10h do 12h. Sraz účastníků prohlídky
místa plnění je v 10 hod. před hlavním vchodem budovy Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje

V Karlových Varech dne 28. 1. 2015

otisk úředního razítka

v z. Ing. Eva Valjentová
statutární zástupkyně hejtmana Karlovarského kraje
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