České dráhy, a. s.
Generální ředitelství
Odbor informatiky
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70 99 42 26
Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039

Vyhlašuje
výběrové řízení na zpracování veřejné zakázky „Audit a návrh postupu konsolidace
aplikačního portfolia, pilotní projekt procesu řízení“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení pro veřejnou zakázku podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen ZVZ)

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky bude vytvoření veřejné zakázky, jak je specifikováno v zadávací dokumentaci
(zadávací dokumentace tvoří Přílohu č.1, je její nedílnou součástí a je možno si ji vyžádat u pí Hofmanové, viz zaměstnanec pověřený organizací VZ), kód dle CPV (Common prucurement vocabulary) je
72000000-5, která se bude skládat ze dvou částí:
A: Audit současného a návrh cílového stavu aplikačního portfolia, návrh postupných kroků a harmonogramu implementace
B: Pilotní projekt procesu řízení změn a vývoje informačního systému pro odbavení cestujících.

2. Zadavatel:
České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15,
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039
IČ: 70994226
DIČ:CZ70994226
Zastoupena: Ing. Petrem Žaludou, předsedou představenstva
Adresa pro korespondenci a podání nabídek:
České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor informatiky
Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1
Zaměstnanec pověřený organizací veřejné zakázky a kontaktní osoba ve věcech organizačních: pí
Lenka Hofmanová, e-mail: Hofmanova@gr.cd.cz, mobil: +420 606 716 982, tel. +420 9722 32227

3. Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky
3.1 Nabídku je možno doručit poštou na adresu zadavatele tak, aby byla zadavateli k dispozici v
termínu lhůty pro podání nabídek.

3.2 Nabídku je možno doručit osobně osobám přijímajícím nabídku tj. pověřeným zaměstnancům
zadavatele: paní Daniele Jakubcové, sekretariát odboru informatiky, v sídle zadavatele, místnost č. 21, 5. patro budovy, Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, telefon: +420 9722 32064
nebo mobilní telefon: +420 724 979 141, vždy po předchozí telefonické dohodě.
3.3 Nabídku je možno doručit osobně do podatelny ČD, a..s, Generální ředitelství v sídle zadavatele, a to v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod.
3.4 Nabídku je nutné doručit nejpozději do 4.5. 2009 do 12:00 hod. Na přední straně obálky musí
být uvedena adresa uchazeče. Spoje obálky musí být přelepeny a parafovány uchazečem.
3.5 Zadávací lhůta veřejné zakázky je stanovena do 8.6.2009.
3.6 Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 5. 2009 v 11hod. v sídle zadavatele, místnost č. 20, 5.
patro za účasti členů komise pro otevírání obálek.

4. Požadavky na splnění kvalifikace
Zadavatel v souladu s § 62 zákona požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až h) – jejich splnění zájemce prokáže čestným prohlášením a splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona- jejichž splnění zájemce prokáže výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán a dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v
pravosti a stáří dle § 57 zákona a ve lhůtě stanovené § 52 odst. 1 zákona.

5. Ostatní ujednání a další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
a. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení.
b. Zadavatel si dle § 84 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

6. Ostatní ujednání a další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
a. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení.
b. Zadavatel si dle § 84 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

