
Zadavatel
Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor investic a veřejných zakázek
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Č.J.: MČ P7 060087/2016/OIVZ/KM
VYŘIZUJE/TEL:
DATUM: 16.11.2016

V  v
VEC: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Web MČ Praha 7“.

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Web MČ Praha 7“.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Web MČ Praha 7“, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 
pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení R MČ P 7 č. 1014/16-R ze dne 11.10.2016) a v souladu s ust. 
§ 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

1) Předmět plnění

1. Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku malého rozsahu jako dvoukolovou soutěž o návrh řešení:
1. kolo:

Dodání návrhu technického řešení (naprogramování) webové prezentace Prahy 7 dle předem definovaných 
drátěných modelů (wireframes) a rámcových technologických požadavků.
Odevzdaným řešením je plně funkční webová prezentace a administrátorské rozhraní provázané pomocí API 
s vybranými systémy (viz dále). Web bude jednojazyčný. Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze 
č. 3 -  Popis technického řešení webu Praha 7 a Příloze č. 4 -  Redesign -  UX. Uchazeč dodá návrh řešení v 
podobě stanovené čl. 10. této výzvy, kompletní dodání díla, tj. naprogramování aplikace pro správu nových 
webových stránek a samotné webové stránky v termínech uvedených v návrhu smlouvy o dílo.
Součástí nabídky bude návrh harmonogramu prací zohledňující zejména schvalování implementací 
požadovaných funkcionalit.
Uchazeč v rámci své nabídky dodá také předběžnou cenovou kalkulaci za vytvoření webové prezentace 
Prahy 7 -  na Krycím listu, který je Přílohou č. 1a této výzvy, ve které budou započteny také služby uvedené 
níže v odstavci 2. tohoto článku (školení a další služby).

2. kolo:
Zadavatel odešle výzvu k podání cenové nabídky uchazečům, kteří se po hodnocení v rámci 1. kola umístili 
na 1.- 3. místě. Pokud zadavatel obdrží méně nabídek než 3 nebo pokud se v rámci hodnocení v 1. kole udělí 
méně míst, je zadavatel oprávněn zaslat výzvu ve 2. kole uchazečům, kteří se umístili na 1. -  2. místě nebo 
pouze jednomu uchazeči, pokud pouze jedna nabídka v 1. kole splnila požadavky zadavatele Spolu s výzvou 
odešle zadavatel také anonymizované údaje o tom, jaké jsou 3 nejnižší nabídkové ceny po 1. kole, tj. 3 
nejnižší předběžné cenové kalkulace sdělené zadavateli v rámci 1. kola. Uchazeč nesmí ve 2. kole nabídnout 
cenu vyšší než nabídnul v 1. kole.
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Zadavatel v rámci 2. kola odešle společně s výzvou také Krycí list uvedený v Příloze č. 1b -  Krycí list -  2. 
kolo.
S vítězem 2. kola bude uzavřena smlouva o dílo.

2. Součástí plnění je i zaučení 4 editorů (správců obsahu) a 2 administrátorů (správců samotné aplikace a DB 
apod.). Po školení administrátoři musí být schopni odevzdané dílo spustit v prostředí Prahy 7. Rozsah 
školení odhadujeme na 8 h. Uchazeč zahrne cenu za tyto služby do celkové nabídkové ceny díla -  viz Krycí 
list nabídky pro 2. kolo.
Součástí smlouvy též bude rozšířená podpora, aby bylo možné web dále rozvíjet a integrovat (dále také jako 
podpora rozvoje aplikace). Tato podpora bude řešena hodinovou sazbou, která bude součástí nabídky. Odhad 
je, že MČ bude potřebovat 40 hodin měsíčně po dobu 1 roku. Zadavatel je oprávněn, nikoli povinen 
požadovat dovývoj a rozvoj dle svých potřeb a uvážení. Tato část plnění bude na výzvu zadavatele a 
v rozsahu specifikovaném objednatelem. Zadavatel není povinen tuto část plnění vůbec využít. Uchazeč 
zahrne cenu za tyto služby do celkové nabídkové ceny díla -  viz Krycí list nabídky pro 2. kolo.

Návrh designu není součástí dodávky, bude zadavatelem poskytnut vítěznému uchazeči ve formě manuálu 
vzhledu webu popisující typografii, barevné schéma, layoutu jednotlivých typů stránek a jednotlivé elementy 
vč. interaktivních funkcí, a to do 40 dnů od podpisu této smlouvy (nejpozději však do 15. 2. 2017). Součástí 
dodávky je kódování webu podle dodaného design manuálu.
Předmět plnění veřejné zakázky a obchodní podmínky jsou dále vymezeny Smlouvou č. 2016/OIVZ/062 
(dále jen „Smlouva“), která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Dodavatel může být dále v této výzvě označen také jako „uchazeč“.

2) Místo plnění: Praha 7, sídlo zadavatele a sídlo uchazeče
3) Termín plnění: zahájení ihned po podpisu Smlouvy, dále viz Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/062 

Záměrem zadavatele je, aby web byl spuštěn nejpozději do dne 31.3. 2017.
4) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu: 700 000,- Kč bez DPH
5) Obchodní podmínky
Závazné obchodní podmínky včetně platebních, dodacích, záručních a sankčních podmínek, a objektivních 
podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny ve vzoru - návrhu Smlouvy o dílo 
č. 2016/OIVZ/062 (v Příloze č. 2 této Výzvy).

6) Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

6.1. Zhotovitel prokazuje základní způsobilost předložením čestného prohlášení - Příloha č. 4 této 
výzvy k podání nabídek

6.2. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních způsobilost dodavatele předložením následujících 
listin:

■ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci;

Uchazeč předkládá prosté kopie uvedených dokladů.
6.3 Dodavatel pro prokázání technické kvalifikace předloží seznam obdobných zakázek (referencí) na 

minimálně 2 obdobné zakázky za poslední 3 roky. Obdobnou zakázku je zakázka spočívající ve vytvoření 
webových stránek v hodnotě minimálně 200 000,- Kč bez DPH za jednu tuto zakázku. Uchazeč uvede 
podrobnou technickou specifikaci této referenční zakázky.

V čestném prohlášení -  Příloha č. 5 této Výzvy k podání nabídek - zhotovitel uvede 
u každé zakázky:

- objednatele zakázky a označení kontaktní osoby, u níž je možno informace 
o zakázce ověřit,

- popis zakázky ve vztahu k požadovaným informacím včetně podrobné technické
IČO BANKOVNÍ SPOJENÍ
00063754 Česká spořitelna

č. ú. :



specifikace,
- místo a dobu plnění zakázky (spuštění webových stránek),
- cenu

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7) Požadavky zadavatele na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky na obsah nabídek dle této výzvy a jejích příloh.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce a 1x na CD.

Nabídka bude dodržovat všechny technické parametry uvedené v této výzvě.

Zadavatel v zájmu transparentnosti uchazečům doporučuje, aby všechny listy nabídky (včetně všech příloh) 
očísloval průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Dále pak, aby všechny listy nabídky včetně všech 
příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

8) Obsah nabídky

8.1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1 a 2 výzvy) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele

8.2. Cenová nabídka v Kč bez DPH a vč. DPH v rozsahu:
1. kolo:
Uchazeč uvede předpokládanou cenovou kalkulaci do Krycího listu nabídku v Příloze č. 1 této 
výzvy.
Uchazeč nevyplňuje ceny v návrhu smlouvy.

2. kolo:
Uchazeči, kteří byli vyzváni k podání cenové nabídky, uvedou nabídkovou cenu takto:
Uchazeč vyplní položky v Krycím listu, který mu bude doručen současně s Výzvou a návrhem 
smlouvy v rámci 2. kola veřejné zakázky malého rozsahu.
Nabídková cena zahrnuje celkovou cenu za kompletní a řádné provedení předmětu veřejné zakázky 
malého rozsahu.
DPH bude účtováno dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani 
z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a neměnná po celou dobu trvání smlouvy.
Uchazeč vyplní ceny v návrhu smlouvy.

8.3. Způsob zpracování návrhu Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062
Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062 (Příloha č. 2 této výzvy). Návrh Smlouvy 
musí být podepsaný za uchazeče osobou oprávněnou uchazeče zastupovat.
Číslo bankovního účtu dodavatele uvedené ve Smlouvě č. 2016/OIVZ/062 musí souhlasit s číslem účtu 
uvedeným v Registru plátců DPH.
Uchazeč ve Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/062 doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny 
a označeny komentářem „/doplní uchazeč/“a podle pokynů zadavatele uvedených v komentáři v textu 
smlouvy.
Znění ostatních ustanovení Smlouvy uchazeč není oprávněn měnit.
Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat výzvě a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude 
odpovídat této výzvě a nabídce dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
dodavatele z dalšího řízení. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat 
uchazeče ze zákona, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato 
plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

1. kolo:
Uchazeč odevzdá návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou uchazeče zastupovat, ale uchazeč 
nevyplňuje ceny v návrhu smlouvy.
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2. kolo:
Uchazeč odevzdá návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou uchazeče zastupovat a vyplní 
v návrhu smlouvy i ceny.

8.4. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, předloží zadavateli před podpisem smlouvy originál 
smlouvy/pojistného certifikátu předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, na pojistnou částku nejméně 1 000.000,- Kč 
(slovy: jeden milion korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti a 
účinnosti od data podpisu této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle smlouvy.; kopie pojistné 
smlouvy/pojistného certifikátu bude přílohou smlouvy (SOD). Uchazeči jsou oprávněni předložit kopii 
pojistné smlouvy/certifikátu v 1. i 2. kole. Pokud vítězný uchazeč nepředloží zadavateli před podpisem 
smlouvy originál smlouvy/pojistného certifikátu, nelze s ním uzavřít smlouvu.

Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou uchazeče a názvem veřejné zakázky malého
rozsahu:

„Technické řešení webové prezentace Prahy 7“
______________________ NEOTVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK______________________

Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve výzvě zadavatele.

9) Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy bez udání důvodu; dodavatelům nevzniká 

vůči zadavateli žádný nárok v souvislosti se zrušením výběrového řízení,
• před výběrem nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazečem 

v nabídce,
• jednat s uchazeči o nabídce a ceně plnění,
• vyloučit nabídku uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná 

nebo nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené ve výzvě,
• nevracet podanou nabídku,
• neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzvání k podání nabídky,
• vybraný uchazeč nesmí zakázku postoupit jinému subjektu a po uzavření smlouvy nesmí uchazeč 

bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené 
smlouvy třetí osobě,

• obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást této výzvy jako Návrh smlouvy, 
jsou závazným návrhem obchodních podmínek objednatele se zhotovitelem a zadavatel připouští 
jejich změnu, či úpravu pouze po oboustranné dohodě tak, aby byla dána 
do souladu s platnou právní úpravou

• na uveřejnění uzavřené Smlouvy na internetových stránkách MČ Praha 7, profilu zadavatele a 
v Registru smluv.

• Vázanost nabídkou: uchazeč je svou nabídkou vázán 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel 
nenese odpovědnost za žádné náklady jakéhokoli druhu, které uchazeč v souvislosti s účastí ve výběrovém 
řízení vynaloží.

10) Způsob posouzení a hodnocení nabídek
1. kolo:

10.1. Návrh architektury implementace a použité technologie
Uchazeč popíše, na jakých technologiích chce zakázku řešit a jaké postupy chce při řešení využít (např. test 
driven development). Důležité je uvést programovací jazyk/y, DB engine(y), použité frameworky popř. 
použité CMS. Předpokládaný rozsah popisu návrhu, který uchazeč dodá, je 1-10 normostran (počítáno bez 
obrazových příloh) + obrazové přílohy; uchazeč dodá popis návrhu řešení včetně obrazových příloh. 
Pochopitelně není očekáván každý detail řešení. Záměrem je seznámit komisi se způsobem práce dodavatele. 
Zadavatel bude hodnotit návrh řešení ve třech následujících subkritériích:
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10.1.1. Použitá databáze - váha subkritéria 20%
PostgreSQL -  100 bodů, MySQL, MariaDB -  80 bodů; MS SQL -  60 bodů; další proprietární či raritní, 
žádná či v seznamu neuvedená databáze -  0 bodů.

10.1.2. Použitý CMS nebo framework - váha subkritéria 20%
Rozšířené CMS založené na PHP (např. Wordpress, Drupal, Joomla) -  100 bodů; Rozšířené frameworky 
založené na PHP (např. Nette, Symphony) -  80 bodů; rozšířené CMS založené na Java/.NET -  60 bodů; 
rozšířené frameworky a CMS založené na Python a Ruby -  40 bodů; raritní či proprietámí řešení -  10 bodů.

10.1.3. Celková technická úroveň návrhu - váha subkritéria 60%
Zadavatel bude hodnotit kvalitu provázanosti jednotlivých komponent, uživatelskou přívětivost a intuitivnost 
popisu administračního rozhraní a výši TCO (total-cost-of-ownership) v pětiletém výhledu. Zadavatel bude 
za výhodnější nabídku v tomto kritériu považovat takovou, která bude založena na rozšířenějších a 
prověřených technologiích, jejíž administrativní rozhraní bude umožňovat jednodušší a intuitivnější údržbu 
aplikace a správu obsahu a jejíž TCO bude pro zadavatele nejnižší.
Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit takovou nabídku, z jejíhož popisu bude zřejmé, že výsledkem bude 
kvalitní a funkční aplikace splňující funkční a výkonnostní požadavky zadavatele. Preferována budou 
moderní otevřená řešení umožňující další bezproblémový rozvoj aplikace, uživatelsky přívětivou správu 
obsahu a vysokou responzivitu aplikace pro návštěvníky webu.

Komise v rámci 3. subkritéria přidělí následující bodové hodnocení: 90-100 bodů -  Kvalita provázanosti 
jednotlivých komponent je 100%, návrh aplikace pro správu webových stránek je přehledný a nenáročný na 
orientaci, tj. uživatelsky přívětivý. Uchazeč velmi detailně, případně s drobnými chybami, vypracoval popis 
administrativního rozhraní a předal detailně rozpracovanou TCO (total-cost-of-ownership) v pětiletém 
výhledu. Řešení umožňuje další bezproblémový rozvoj aplikace, uživatelsky přívětivou správu obsahu a 
vysokou responzivitu aplikace pro návštěvníky webu. Komise odečte body za drobné chyby. Návrh je pro 
zadavatele zcela akceptovatelný a vyhovující.
70-89 bodů - kvalita provázanosti jednotlivých komponentů je vyhovující, návrh aplikace pro správu 
webových stránek je přehledný, ale náročnější na orientaci, tj. uživatelsky méně přívětivý. Uchazeč detailně 
a bez závažnějších chyb vypracoval popis administrativního rozhraní a předal detailně rozpracovanou TCO 
(total-cost-of-ownership) v pětiletém výhledu. K řešení umožňuje další rozvoj aplikace, uživatelsky 
přívětivou správu obsahu a vyšší responzivitu aplikace pro návštěvníky webu. Komise odečte body za chyby; 
tyto chyby musí být drobné a nesmí mít vliv na celkovou použitelnost návrhu. Návrh je pro zadavatele 
akceptovatelný s menšími výhradami, ale lze jej v prostředí zadavatele spustit.
45-69 bodů - kvalita provázanosti jednotlivých komponent je vyhovující s výhradami, tj. návrh lze spustit 
v prostředí zadavatele, ale s obtížemi. Návrh aplikace pro správu webových stránek je spíše nepřehledný, 
náročnější na orientaci, tj. uživatelsky spíše nepřívětivý. Uchazeč vypracoval popis administrativního 
rozhraní, ale bez detailů. Uchazeč předal TCO (total-cost-of-ownership) v pětiletém výhledu, ale nikoli 
detailně rozpracovanou. Řešení umožňuje další rozvoj aplikace s problémy nebo výhradami, správu obsahu 
uživatelsky nepřívětivou a neumožňuje vysokou responzivitu aplikace pro návštěvníky webu. Návrh je pro 
zadavatele akceptovatelný s výhradami, v prostředí zadavatele by jej bylo možné spustit spíše s obtížemi. 
0-45 bodů -  kvalita provázanosti jednotlivých komponent je spíše nevyhovující, tj. návrh lze spustit 
v prostředí zadavatele s velkými obtížemi nebo jej nelze spustit vůbec. Návrh aplikace webových stránek je 
nepřehledný, náročný na orientaci, tj. uživatelsky nepřívětivý, popřípadě je nesrozumitelný. Uchazeč 
vypracoval popis administrativního rozhraní nedostatečně a bez detailů. Uchazeč předal nerozpracovanou 
TCO (total-cost-of-ownership) v pětiletém výhledu nebo ji nepředal vůbec. Řešení neumožňuje další 
bezproblémový rozvoj aplikace, řešení nemá uživatelsky přívětivou správu obsahu a neumožňuje 
responzivitu aplikace pro návštěvníky webu. Návrh je pro zadavatele akceptovatelný s velkými výhradami 
nebo neakceptovatelný a v prostředí zadavatele jej lze spustit s velkými obtížemi nebo by pro realizaci řešení 
byly nutné další finanční náklady.

V rámci tohoto subkritéria bude komise hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové 
hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem komise. Komise u každé nabídky odůvodní 
přidělení/sražení bodů. Účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.
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U nabídek, které nebudou vyřazeny, a budou hodnoceny komise provede hodnocení tak, jak je uvedeno výše 
u každého subkritéria. Po přidělení bodů v každém subkritériu komise převáží body vahou tohoto subkritéria 
a výsledné body sečte. Poté komise seřadí nabídky podle celkového počtu dosažených bodů sestupně, tj. od 
nabídky s nejvyšším počtem bodů k nabídce, která získal nejméně bodů. Uchazeč může získat maximálně 
100 bodů po převážení všech dílčích hodnotících kritérií.
Do 2. kola postupují nabídky, které se umístily na 1. -  3. místě a které současně obdržely více než 70 bodů 
po vyhodnocení všech subkritérií.

10.2. Druhé kolo - Celková nabídková cena
Ve druhém kole provede zadavatel hodnocení celkové nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky 
malého rozsahu; struktura celkové nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 1b -  Krycí list nabídky -  2. kolo.
V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena, tj. cena za celý předmět plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu v Kč bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující nejnižší 
celkovou nabídkovou cenu.

10.3. Důvody vyřazení soutěžních návrhů ze soutěže

Komise vyřadí z řádného posuzování ty soutěžní návrhy, které:
a) nesplňují požadovanou náplň předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
b) nesplňují další požadavky stanovené ve výzvě
c) nebyly doručeny v požadovaném termínu

11. Prohlídka místa plnění zakázky
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky neuskuteční.

12. Požadavek na uvedení subdodavatelů a pro společnou nabídku
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 
jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (minimálně obchodní firmu, sídlo a IČO) a 
kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše 
subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel 
realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) 
finančního podílu na veřejné zakázce.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky subdodavateli či subdodavatelům, 
nepředkládá v rámci své nabídky žádné prohlášení a tím se má za to, že předmět příslušné části veřejné 
zakázky bude plnit sám, bez použití subdodavatelů.

Podmínky v případě podání nabídky více uchazeči společně (společná nabídka)
Uchazeč uvede informace v případě, že podává nabídku společně s dalšími uchazeči. Zejména pak zadavatel 
požaduje, aby bylo předloženo čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 5 Výzvy) za 
každého uchazeče zvlášť.
Zadavatel dále požaduje předložit v nabídce smlouvu, ve které je uveden závazek, že všichni dodavatelé 
podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů, 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně (pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak), a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z 
veřejné zakázky.

13. Lhůta pro podání nabídek: do 12.12.2016 do 15:00 hod (rozhodující je čas doručení na podatelnu 
zadavatele), adresováno Odboru investic a veřejných zakázek Úřadu městské části Praha 7 -  podatelna 
č. dv. 17, nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, 170 00 Praha 7.
Adresa: Úřad MČ Praha 7 -  podatelna č.dv. 17 

nábř. Kpt. Jaroše 7/1000 
170 00 Praha 7
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Úřední hodiny podatelny: 
Pondělí a středa 7:30 - 18:00 
Úterý a čtvrtek 7:30 -15:00 
Pátek 7:30 -14:00

V této lhůtě může uchazeč podat zadavateli svou nabídku v písemné podobě na podatelnu Úřadu městské 
části Praha 7, nebo uchazeč musí nabídku podat k odeslání poštou či jiným způsobem s dostatečným 
předstihem. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou hodnoceny.
14. Kontaktní osoby:

vedoucí OIVZ, kancelář č. 281, tel: e-mail:

15. Přílohy: 1a. Krycí list nabídky -  1. kolo
1b. Krycí list nabídky -  2. kolo
2. Návrh Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062 -  vzor
3. Popis technického řešení webu Praha 7
4. Popis funkcionalit a wireframe webu Prahy 7 - Redesign -  UX
5. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
5. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace

vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek
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