
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 
     ČESKÉ REPUBLIKY 
             Útvar koordinátora veřejných zakázek 
                118 00  Praha 1, Loretánské náměstí 101/5 
 
     
Č.j.  139660/2007-ÚKZ         V Praze dne 7. ledna 2008   
 
 
 
 
 
Věc:  Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 
 podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále Z137) Vás vyzýváme k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení ve věci 
zakázky na  
 

Poskytnutí, přizpůsobení a provoz redakčního systému webové 
presentace pro MZV ČR 

 
 Odpověď na výzvu osobně doručte do  28. ledna 2008 do 16:00 h na adresu 
zadavatele. Otvírání obálek bude provedeno 29. ledna 2008 v 10:00 na adrese 
zadavatele. 
Každý účastník může vyslat jednoho zástupce, kterého je nutno jmenovitě oznámit 
týden předem, to je do 22. ledna 2008. 
 
 Předmět zakázky: 

Tvorba a údržba webových stránek pro prezentaci Ministerstva zahraničních věcí. 
Cílem je zajistit odpovídající kvalitu v nástrojích pro spravování stránek na všech pracovištích 
resortu, kterými jsou Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a úřady v zemích, kde 
Česká republika má Zastupitelské úřady. Dále zadavatel předpokládá schopnost zajistit 
uchazečem maximální dostupnost pro tuto funkcionalitu a spolehlivost včetně ostatních 
parametrů popsaných v příloze – Zadávací dokumentaci. 

 
Termín plnění: 
Uvedeno v zadávací dokumentaci.  
Místo plnění: 
MZV ČR, Loretánské nám. 101/5, Praha 1.  
 
Způsob hodnocení nabídek dle následujících kritérií uvedených v sestupném pořadí 

jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku : 
1. Nabídková cena (40 %) 
2. Kvalita nabízeného CMS řešení (30 %). 
3. Technické zajištění plnění předmětu VZ (15 %).  
4. Cena navazujících služeb (5 %).  
5. Lhůty plnění (10 %). 

Tyto informace pro hodnocení nabídek uveďte na přiloženém krycím listu nabídky – 
součást přílohy. Ceny uveďte bez DPH, daň z přidané hodnoty a celkovou cenu s DPH. 

 
 



Platební podmínky: 
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Splatnost faktur vystavených 

dodavatelem 21. den po jejím obdržení. 
 
Základní kvalifikační předpoklady: 
Viz Zadávací dokumentace. 
 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 
Viz Zadávací dokumentace. 
 

 Požadujeme v souladu se zákonem Z137 prokázání splnění kvalifikačních požadavků, 
prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a splnění 
kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci – příloha této 
výzvy. 
 
Identifikační údaje o zadavateli: 
 

Název:   Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 
Sídlo:   118 00 Praha 1, Loretánské nám 101/5 
IČO:   45769851 
Pověřený zástupce: Ing. Tomáš Kryl Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické, 

JUDr. Michal Král, ředitel útvaru koordinátora veřejných 
zakázek 
tel.: 224 182 443 
fax:  224 182 748 
e-mail: ukz_sekretariat@mzv.cz 
 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Bruno 
   tel.: 224 182 719     

 
Tato výzva je uveřejněna na stránkách zadavatele, tj. www.mzv.cz. Zadávací 

dokumentace je k disposici na písemnou žádost na adresu: ukz_sekretariat@mzv.cz, faxovém 
čísle 224 182 748, nebo tel. žádost na sekretariátu 224 182 995.  
 
 S pozdravem 
 
             JUDr. Michal Král 

                ředitel útvaru koordinátora  
    veřejných zakázek 

 


