VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Č.j. C/597/B/2011/Ř

Název zakázky:
Druh zakázky:
Předmět zakázky:

Lhůta dodání:

Portál jednotlivé zkoušky
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Dodávka
Zahájení plnění:
Ukončení plnění dodávky a realizace:
Ukončení údržby a plnění servisu:

po podpisu smlouvy
2 měsíce po podpisu smlouvy
31. 12. 2014

Datum vyhlášení
zakázky:

5. 1. 2012

Zadavatel / příjemce:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková
organizace (CZVV)

Sídlo zadavatele /
příjemce:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele /
příjemce:
IČ, DIČ zadavatele /
příjemce:
Kontaktní osoba
zadavatele / příjemce,
telefon, e-mail:

Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7
Ing. Pavel Zelený, ředitel
72029455, CZ72029455
Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních souvisejících
s touto veřejnou zakázkou: Ing. Jiří Zíka; e-mail: zika@cermat.cz
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
PhDr. Iva Macháčková; e-mail: machackova@cermat.cz
Nabídku je možné podat od 5. 1. do 23. 1. 2012 do 12:00 hodin v
podatelně (2. patro, místnost č. 3.21) na adrese Jankovcova 933/63,
Praha 7 – Holešovice.

Lhůta pro podávání
nabídky a místo:

Uchazeč může doručit listinnou nabídku po celou dobu lhůty pro podání
nabídky vždy v pracovních dnech od 09:00 hod. do 14:00 hod. nebo
poslat doporučenou poštovní zásilkou na adresu Jankovcova 933/63,
Praha 7 – Holešovice, 170 00.
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12:00 hodin.
Otevírání obálek proběhne dne 23. 1. 2012 ve 13:00 hodin na adrese
Jankovcova 933/63, Praha 7 – Holešovice.
Podrobněji – viz zadávací dokumentace.

Popis předmětu zakázky:
Předmětem plnění zakázky je dodávka a realizace portálu jednotlivé
zkoušky v rozsahu specifikace uvedené jako Příloha č. 3 zadávací
dokumentace včetně údržby a servisu aplikace v rozsahu následujících
položek - podrobněji – viz příslušná zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Viz příslušná zadávací dokumentace.

Požadavek na předložení
hlavních dokumentů
společně s nabídkou:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém
jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Podrobně – viz příslušná zadávací dokumentace.

Předpokládaná cena bez
DPH:

3 200 000,- Kč bez DPH
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího
kritéria ekonomická výhodnost nabídky a to bodovací metodou
uvedenou v Příloze č. 2 zadávací dokumentace v souladu
s následujícími kritérii:

Hodnotící kritéria a
jejich váha:

Další podmínky a údaje
pro plnění zakázky:

1)
2)
3)

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha 60%
Soulad navrženého řešení se zadáním – váha 20%
Kvalita a podmínky poskytování provozních a servisních služeb –
váha 20%

Viz přiložená příslušná zadávací dokumentace.

Výzva a zadávací dokumentace jsou zveřejněny na http://www.cermat.cz a
http://www.msmt.cz.

V Praze dne 5. 1. 2012
Podpis zadavatele:

……………………………...

Ing. Pavel Zelený
ředitel
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

