Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
Č.j. 589/B/2011/Ř

Číslo zakázky
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Popis předmětu zakázky:

46/11/56
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/4.1.00/06.0017
Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky
„Analýza a parametrizace IS CERTIS za účelem
implementace a využití registru žáků“
Veřejná zakázka na sluţbu.

5. 12. 2011
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková
organizace
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7
Ing. Pavel Zelený, tel.: 224 507 889
e-mail: zeleny@cermat.cz

72029455
CZ72029455
Ing. Jiří Zíka, e-mail: zika@cermat.cz; tel.: 224507459

Nabídku je moţné podat od 5. 12. 2011 do 16. 12. 2011 do 12:00
hodin v podatelně na adrese Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání, Jankovcova 933/63, Praha 7- Holešovice.
Termín otevírání obálek: 19. 12. 2011 v 9:30 hodin v sídle
zadavatele – Jankovcova 933/63, Praha 7 - Holešovice. Uchazeč
můţe doručit listinnou nabídku po celou dobu lhůty pro podání
nabídky vţdy v pracovních dnech od 09:00 hod. do 14:00 hod.
nebo poslat doporučenou poštovní zásilkou.
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12:00 hodin.
V souladu s § 80 odst. (3) písmeno i) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen školský zákon) je zadavatel (Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání) zpracovatelem registru ţáků. Správcem
registrů ţáků je podle § 80 odst. (1) školského zákona
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Registr ţáků je
datová a aplikační základna pro vedení evidence přihlašování,
průběhu a výsledků maturitních zkoušek včetně vazeb na
související agendy.
Předmětem této zakázky je analytická příprava a návrh
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parametrizace SW aplikace IS CERTIS za účelem implementace
procesů agendy registru ţáků.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky

Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Podrobněji - viz příslušná zadávací dokumentace.
1 950 000,- Kč bez DPH (2 340 000,-Kč s DPH)
Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná podle § 6 a § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle Směrnice MŠMT
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. j.
2371/2009-14, ve znění pozdějších dodatků.
40 dnů od podpisu smlouvy

V podatelně v sídle zadavatele na adrese Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63, Praha 7- Holešovice.
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky a to
bodovací metodou uvedenou v Příloze č. 3 příslušné zadávací
dokumentace v souladu s následujícími dílčími hodnotícími
kritérii:
1)
2)

Požadavky na prokázání
splnění kvalifikace
dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
poţadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha 55%
Komplexnost a úroveň nabízeného způsobu plnění předmětu
veřejné zakázky – váha 45%

Podrobněji - viz příslušná zadávací dokumentace.
 Příslušné oprávnění k podnikání odpovídající předmětu
plnění zakázky (např. Ţivnostenský list nebo koncesní
listina) a výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč do
tohoto rejstříku zapsán nebo výpis z jiné obdobné
evidence, je-li do ní zapsán.
 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle §53 zákona
 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle
§56 zákona podle poţadavků uvedených v příslušné
zadávací dokumentaci.
Podrobněji – viz příslušná zadávací dokumentace.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém
jazyce. Poţadavek na písemnou formu je povaţován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče. Součástí nabídky bude návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem.
Viz příslušná zadávací dokumentace.
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nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele,
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: aby uchovával účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy,

odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy
dokladující formu vedení účetnictví) související s realizací
veřejné zakázky minimálně do konce roku 2025 a umoţnil všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehoţ
prostředků je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním veřejné zakázky a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů),
minimálně však do konce roku 2025.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém
jazyce.

Další podmínky pro plnění
zakázky:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny
v samostatné zadávací dokumentaci, která je k dispozici na http://www.cermat.cz/ a
http://www.msmt.cz/
V Praze dne: 5. 12. 2011
Podpis zadavatele:

Ing. Pavel Zelený, ředitel
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