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VĚC:  Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace   
 

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen "zákon"), si Vás v právním zastoupení zadavatele - ČR – Ministerstva zahraničních věcí - dovolujeme 
vyzvat k podání nabídky do zadávacího řízení o veřejnou zakázku na služby vedenou pod názvem: 
 
 
KONZULTA ČNÍ A PROJEKTOVÁ PODPORA PROJEKTU Vízový informační systém MZV ČR  
 
Zadavatel:     Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 
Se sídlem:    Loretánské nám. 5, Praha 1, PSČ 118 00 
IČ:      45769851  
Způsob zadání veřejné zakázky:   zjednodušené podlimitní řízení  
Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na služby 
 
Předmět veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování podpory v oblasti řízení projektu VIS MZV, vč. poskytování 
konzultační podpory a podpory v oblasti testování uvedeného systému.  
 
Zadávací dokumentace 
Přílohou této výzvy je zadávací dokumentace, která obsahuje podrobnou specifikaci kvalifikačních předpokladů a 
dalších požadavků zadavatele a zadávacích podmínek. Tato výzva včetně úplného znění zadávací dokumentace pro 
zpracování nabídky je uveřejněna rovněž na webových stránkách zadavatele: www.mzv.cz/granty. 
 
Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. února 2009 ve 12hodin.  
 
Nabídky se budou podávat osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení: Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní 
kancelář, s.r.o., Na Příkopě 859/22, PSČ: 110 00 Praha 1, k rukám Mgr. Jakuba Josky, advokáta, tel. + 420 224 947 
158, e-mail: joska@akvks.cz.  
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 
Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 
odst. 1 písm. a) až i) zákona, a to předložením čestného prohlášení v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona.  
 
Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 54 písm. 
a), b) a d) zákona: 

- splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením 
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;  
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- splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel dokladem k 
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné 
zakázky, tj. např. kopií živnostenského oprávnění na poskytování software, na poradenství v oblasti hardware a 
software nebo na zpracování dat, služby databank, správu sítí, resp. obdobného živnostenského oprávnění 
vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky; 

- splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel osvědčením 
vydaným Národním bezpečnostním úřadem o prověření dodavatele ve smyslu § 54 odst. 3 zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, pro přístup k utajovaným 
informacím nejméně stupně VYHRAZENÉ při výkonu pracovní nebo jiné činnosti na základě smlouvy dle § 20 
odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. (jedná se o prověření dodavatele jako podnikatele, nikoli o osvědčení 
jednotlivých pracovníků – fyzických osob); v případě zahraničního dodavatele se za doklad dle § 54 písm. d) 
zákona považuje doklad o bezpečnostní prověrce na odpovídající stupeň EU (RESTREINT UE) nebo NATO 
(NATO RESTRICTED) odpovídající nejméně stupni VYHRAZENÉ, a to z důvodu možnosti seznamování se 
skutečnostmi dané bezpečnostní úrovně.  

 
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, ani technických 
kvalifikačních předpokladů. 
 
Hodnotící kritéria 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 zákona nejnižší 
nabídková cena.  
 
 
V Praze dne 9. února 2009  
 
 
 
Příloha:   
 
- Zadávací dokumentace  
 
 




