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Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce „Aplikace nejen pro turisty a její propagace“ 

Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané dle Metodického pokynu pro 

zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 

Moravskoslezsko 2007 – 2013, na zpracování mobilní aplikace s cílem popularizace města a regionu, při 

skloubení geolokace a průvodce po městě, zajištění propagace zaměřené na e-marketing a virální marketing, 

a také zajištění provozu a správy celého systému po dobu 60 měsíců s jednou aktualizací pod uplynutí 6 

měsíců po uvedení do provozu. 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, informace 

o hodnotících kritériích, požadavky na zpracování nabídky a další podmínky této veřejné zakázky jsou 

uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu zadavatele 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/.  

Předpokládaná cena této veřejné zakázky činí 770.600,- Kč bez DPH. S ohledem na výši předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Nabídku v listinné formě v jednom originále a v jedné kopii doručte doporučenou poštou v uzavřené obálce 

opatřené na uzavření razítkem, popř. jinými identifikačními údaji a označené Veřejná zakázka - „Aplikace 
nejen pro turisty a její propagace“ - neotevírat 

na adresu:  Magistrát města Ostravy 

  odbor legislativní a právní  

  Prokešovo nám. 8 

  729 30 Ostrava 

nebo osobně tamtéž, kancelář č. 225A, 2. poschodí, tel. 599 443 256, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek 

od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:30 hod. a pátek od 8:00 do 11:30 nejpozději však do 12. února 

2013 do 9:00 hod. 
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Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/036778/13/LPO/Smo 
Sp. zn.: S-SMO/013340/13/LPO/2 

  
Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš 
Telefon: +420 599 442 399 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: tsmolik@ostrava.cz 
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