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Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku
„Podpora IS ÚCL a eSSL"

dle § 34 zákona č, 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon").

Zadavatel Česká republika-Úřad pro civilní letectví, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČ: 
48134678 (dále také jako „zadavatel"), Vás vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ve 
smyslu § 23 odst 4 písm. a) Zákona, na veřejnou zakázku „Podpora IS ÚCL a eSSL"

1, Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je Podpora IS ÚCL a eSSL v oblasti úpravy, údržby a rozvoje informačního 
systému ÚCL a spisové služby v návaznosti na legislativní změny.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění: 1.7,2013
Ukončení plnění: na dobu neurčitou
Místo plnění: Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

3. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel nepožaduje žádná kvalifikační kritéria.

4. Zadávací dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory IS a ESSL zahrnující zejména: 
provádění změn IS vyplývajících ze změn obecně závazných právních předpisů České republiky, 
dodávka vyšších verzí produktu včetně jejich implementace u objednatele, telefonická podpora 
formou hot line nepřetržitě 5 dní v týdnu v době od 8:00 hod, do 17:00 hod., školení uživatelů a 
řešení problémů provozu IS v souladu se stanovenými SLA.

5. Další požadavky zadavatele

5.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení,
5.2. Předložení nabídky pouze na část předmětu veřejné zakázky se nepřipouští.
5.3. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
5.4. Část nabídky „Vlastní nabídka" bude obsahovat zejména:
5.4.1. návrh vyplněné a podepsané Smlouvy (osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele), jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
5.5. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci 

s jednotlivými listy.

6. Podmínky jednání

6.1. Zájemce předloží nabídku v termínu do 14.6.2013.
6.2. Pokud zájemce projeví zájem o jednání před podáním nabídky, proběhne toto jednání v sídle 

ÚCL. Bude jednáno v českém jazyce. Uskuteční se pouze jedno jednání.
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