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Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Technologický upgrade IS
Daway verze 3.0 na 4.0“

Zadavatel Statutární město Brno Vás vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku „Technologický
upgrade IS Daway verze 3.0 na 4.0.“ Předmětem plnění veřejné zakázky je aktualizace aplikace IS Daway
verze 3.0 na 4.0.
Daway je informační systém určený ke komplexní správě pohledávek statutárního města Brna evidovaných
na Magistrátu města Brna. Účelem upgrade je zajištění bezpečnosti, které již na současné verzi frameworku
není možné zajistit.
Požadavky na aktualizaci:
1. Aktualizace IS Daway 3.0 na aktuální verzi 4.0, součástí, které bude také:
a. možnost provozovat Daway na jiné databázi než Oracle;
b. možnost provozovat DAWAY na jiném OS než Solaris;
c. upgrade Daway na aktuální framework;
d. IS Daway verze 4.0 při zachování stejného licenčního modelu jako u verze 3.0;
e. implementace systému;
f. převod stávajících dat do nové verze;
g. dokumentace systému.

Předložené nabídky musí obsahovat tyto náležitosti:
●

cenu za požadovanou aktualizaci (cenu uvést s DPH, bez DPH a sazbu DPH);

●

součástí nabídky bude souhlas k poskytování licencí, technické podpory a maintenance shora
uvedené aplikace od společnosti, která je vlastníkem autorských práv k software, jež je
předmětem plnění veřejné zakázky;

●

smlouva bude řešena následně s vybraným dodavatelem po výběru nejvýhodnější nabídky.
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Způsob hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za aktualizaci bez DPH.
Nabídky prosím podejte nejpozději do 07. 11. 2019 do 10:00 hod., a to na adresu: Magistrát města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 336 (sekretariát vedoucího OMI MMB). Nabídku podejte
písemně v zalepené obálce s uvedeným názvem veřejné zakázky „Technologický upgrade IS Daway verze
3.0 na 4.0“ – NEOTEVÍRAT!
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávku
kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
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