Č.j. C597/B/2011/Ř

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:
Portál jednotlivé zkoušky

Zadavatel veřejné zakázky:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), státní příspěvková organizace
se sídlem Praha 7, Jankovcova 933/63, 170 00
IČ: 720 29 455
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1. INFORMACE O ZADAVATELI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1
název:
sídlo:
IČ:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), státní příspěvková
organizace
Praha 7, Jankovcova 933/63, 170 00
720 29 455

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZADAVATELE
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je
Ing. Pavel Zelený, ředitel

1.2

Kontaktní osoba
Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních souvisejících s touto veřejnou zakázkou:
Ing. Jiří Zíka, telefon: 224 507 459, email: zika@cermat.cz
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
PhDr. Iva Macháčková, e-mail: machackova@cermat.cz
Veškeré dotazy týkající se veřejné zakázky je třeba směřovat na osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí dle povahy dotazu
od příslušných odborných osob.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění zakázky je dodávka a realizace portálu jednotlivé zkoušky v rozsahu specifikace
uvedené jako Příloha č. 3 této zadávací dokumentace včetně údržby a servisu aplikace v rozsahu
následujících položek:
1. Návrh a plnění SLA s odstraněním kritických chyb do 48 hodin po dobu 11 měsíců v
kalendářním roce a odstraněním kritických chyb do 8 hodin po dobu 1 měsíce v kalendářním
roce (období aktivního přihlašování uchazečů o jednotlivou zkoušku);
2. Diagnostika, ověřování a odstraňování závad dodaného SW a HW;
3. Řešení a odstranění kritických technických problémů a záručních chyb;
4. Metodická a technická podpora pilotního provozu portálu;
5. Změny parametrů, konfigurace, drobné datové změny a poskytnutí pracovníka v roli analytika
pro analýzu nahlášených požadavků;
6. Poskytování konzultací souvisejících se změnami prostředí, ve kterém je systém provozován
nebo při změně programů, pro které je systém optimalizován;
7. Aktualizace nebo dodání nových licencí (budou-li na roční bázi), upgrade licencovaných
produktů, instalace servisních záplat;
8. Dodání uživatelské příručky a zaškolení deseti klíčových uživatelů aplikace.

2.2

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kód CPV: 72268000 – 1 Dodávka programového vybavení
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2.3

POŽADAVKY ZADAVATELE NA UCHAZEČE

Uchazečem musí být subjekt, který splňuje veškeré výše uvedené kvalifikační předpoklady pro řešení
předmětu plnění zakázky.

2.4

ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z
účasti v zadávacím řízení.

3. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1

DOBA PLNĚNÍ

Zahájení plnění:
po podpisu smlouvy
Ukončení plnění dodávky a realizace:
2 měsíce po podpisu smlouvy
Ukončení údržby a plnění servisu:
31. 12. 2014
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení
plnění, je zadavatel oprávněn termín plnění posunout na jinou dobu.

3.2

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo zadavatele.

3.3
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKOVÉ CENY
Předpokládaná hodnota a maximálně přípustná cena veřejné zakázky činí 3.200.000,- Kč bez DPH za
dodávku a realizace a údržbu a servis po dobu trvání zakázky, přičemž zadavatel uvádí, že
předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zároveň její nejvyšší přípustnou hodnotou a nejvyšší
cenou za poskytování plnění, jež je předmětem této veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
Položka

bez DPH

Nabídková cena v Kč
DPH

včetně DPH

Dodávka a realizace
Údržba a servis (2012 - 2014),
školení klíčových uživatelů
Celkem
Nabídková cena bude uvedena na samostatném listu zařazeném v nabídce, který bude datován,
orazítkován (pokud uchazeč má razítko) a podepsán v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, je-li
do něj uchazeč zapsán. Výše uvedené podmínky pro zpracování nabídkové ceny platí také pro
uchazeče nezapsané v obchodním rejstříku.
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4. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
Uchazeč je povinen v souladu s § 62 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

4.1

VYMEZENÍ KVALIFIKACE

4.1.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel:

Způsob prokázání splnění:

a)který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento
předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b)který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento
předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
c)který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d)vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3
letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen
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Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel:

Způsob prokázání splnění:

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

e)který není v likvidaci,
f)který nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)který nebyl v posledních 3 letech pravomocně
disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatele vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,
j)který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek,

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu .
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

k)který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali
u zadavatele a

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

l)který, má-li formu akciové společnosti, předloží
aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než
10%.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

4.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:

Způsob prokázání splnění:

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
ní zapsán;
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy)
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
pokrývající předmět veřejné zakázky, zejména doklad
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
živnostenské oprávnění či licenci.

4.1.3 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:

Způsob prokázání splnění:

podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel seznamu alespoň
Předložením seznamu významných služeb
dvou obdobných významných dodávek realizovaných poskytnutých Uchazečem v posledních 3 letech s
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu uvedením názvu objednatele, popisu (rozsahu) a
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
a doby plnění.
Ke splnění kvalifikace dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona je
nutné, aby seznam významných dodávek realizovaných na
území ČR zahrnoval dodávky odpovídající předmětu plnění
této veřejné zakázky, tj. návrh, dodávka a implementace
webového rozhraní. Finanční objem každé zakázky by měl
být minimálně 2 mil.

Způsob prokázání splnění:
předmětu významné dodávky, doby realizace
zakázky vymezenou v měsících; přílohou tohoto
seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem,
pokud byla dodávka poskytnuta veřejnému
zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla
dodávka poskytnuta jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení Uchazeče, pokud byla
dodávka poskytnuta jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně objektivně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z
důvodů spočívajících na její straně. V takovém
případě musí být důvod výslovně a jednoznačně
uveden.
Z osvědčení (popř. za shora uvedených podmínek
prohlášení) musí prokazatelně a jednoznačně
vyplývat splnění požadavků Zadavatele a musí
v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného
objednatele, u které bude možné realizaci
významné dodávky ověřit. Rovněž z něj musí
vyplývat minimálně
a) název objednatele,
b) popis (rozsah) a předmět významné
dodávky,
c) doba realizace zakázky (zahájení a
ukončení),finanční hodnota zakázky.

podle ust. § 56 odst. 2 písm. e) zákona dodavatel osvědčením
o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň 2 vedoucích Podepsané profesní životopisy odpovědných osob
zaměstnanců dodavatele, resp. osob, které budou odpovědné
a doložením případných osobních certifikátů.
za plnění předmětu zakázky;
certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO řady 9001
vydaným podle českých technických norem akreditovanou
osobou, nebo předložením rovnocenného certifikátu vydaný v
členském státě Evropské unie.

4.2

Prostá kopie příslušného dokladu

FORMA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Není-li zákonem stanoveno jinak, je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace doklady
předloženými v kopii a v případě požadavku zadavatele uplatněného před uzavřením smlouvy je
dodavatel, s nímž má být smlouva uzavřena, povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace v rozsahu požadavku zadavatele.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
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Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídky se podávají písemně v neporušené uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby),
je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí obsahovat v souladu s § 68 zákona návrh
smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a
údaje) a podepsána oprávněnou osobou. Zadávací lhůta činí 60 dnů a začíná běžet v souladu s § 43
zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 zákona se rovněž řídí
stavění zadávací lhůty.
Uchazeč předloží nabídku ve dvou (2) výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem
„Originál“ a druhý „Kopie“, přičemž jak Originál, tak i Kopie musí být v jedné obálce. Všechny listy
nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí
obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či Kopii, též vyplněné údaje dle Přílohy
č. 1 zadávací dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány
vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných
dokumentů.
Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
zadavatelem.
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
1) Krycí list nabídky - formulář zveřejněný jako Příloha č. 1 této zadávací dokumentace;
2) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;
3) Kvalifikační předpoklady v rozsahu článku 6 této zadávací dokumentace;
4) List s nabídkovou cenou dle článku 3.3 této zadávací dokumentace;
5) Návrh realizace plnění zakázky vyplývá z popisu dle Přílohy č. 3 této zadávací
dokumentace


Podrobný harmonogram plnění.



Rámcový návrh řešení předmětu plnění (v souladu s touto zadávací dokumentací a
zejména Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace). Návrh musí obsahovat dostatečně
podrobnou specifikaci těch parametrů řešení, které jsou, v souladu s touto zadávací
dokumentací, popř. jsou předmětem hodnotících kritérií.



Definici požadavků navrženého řešení integrace s informačními systémy Zadavatele.



Parametry údržby a servisu po celou dobu trvání zakázky.



Analýzu rizik navrženého řešení.



Odhad finančních nároků na provoz navrženého řešení.
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6) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
7) Další dokumenty dle uvážení uchazeče.
8) Prohlášení o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů.
Požadavky na formu nabídky mají doporučující charakter.

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Cena za předmět veřejné zakázky bude Zadavatelem uhrazena na základě faktur, vystavených po
převzetí a akceptaci řádně a včas dodaného předmětu veřejné zakázky. Nezbytnou součástí faktury
bude potvrzení zadavatele o převzetí a akceptaci předmětu této veřejné zakázky. Fakturace bude
provedena samostatně za dodávku a realizaci a čtvrtletně pozadu za údržbu a servis.
Faktura musí být vystavena uchazečem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury musí být stanovena na 30 dnů od doručení zadavateli,
přičemž za dobu úhrady se považuje den, kdy byla daná částka odepsána z účtu zadavatele. Platba
proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. V případě
neúplnosti faktury ve smyslu ustanovení této zadávací dokumentace je zadavatel oprávněn tuto ve
lhůtě splatnosti uchazeči vrátit. Vrácením faktury podle věty předcházející dojde k přerušení lhůty
splatnosti.
Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu smlouvy, mohou
být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami.
Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.
Uchazeč se ve smlouvě zaváže předat zadavateli veškerý zdrojový kód, který byl vyvinut uchazečem
nebo jeho subdodavateli pro plnění zakázky a to včetně podrobné dokumentace.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost
nabídky a to bodovací metodou uvedenou v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace v souladu
s následujícími kritérii:
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%

Zadavatel výslovně uvádí, že v rámci hodnocení nebudou hodnoceny skutečnosti, které jsou
prokazovány v rámci kvalifikačních předpokladů.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria 1) bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za plnění
veřejné zakázky v Kč bez DPH ve smyslu tabulky obsažené v kapitole 3 této zadávací dokumentace.
Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria 2) bude zadavatel hodnotit, zda a v jaké míře a kvalitě splňuje
nabídka zadání dle popisu uvedeného v příloze zadávací dokumentace, zejména pak:
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a) Komplexnost a kvalitu navrhovaného technického řešení – způsob a rozsah, jakým uchazeč
navrhuje zajistit realizaci a provoz portálu jednotlivé zkoušky
b) Komplexnost a míru zajištění ochrany osobních a citlivých údajů uchazečů
Zadavatel bude jako výhodnější hodnotit takové řešení, které bude:
- komplexněji a kvalitněji řešit podporu realizace jednotlivé zkoušky, a to zejména s ohledem
na její legislativní, procesní, organizační a bezpečnostní aspekty
- komplexněji a efektivněji řešit integraci se stávajícími informačními systémy zadavatele
- uživatelsky přívětivější
- poskytovat a garantovat vyšší úroveň ochrany osobních a citlivých údajů uchazečů
- garantovat předání zdrojových kódů a podrobné dokumentace.
Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce pro účely hodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria
maximálně podrobné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hodnocení.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria 3) bude zadavatel hodnotit rozsah, způsob, kvalitu a dostupnost
služeb poskytovaných uchazečem, zejména:
a)
b)
c)
d)

navrhovanou metodiku a projektové vedení poskytovaných služeb
způsob řešení služeb provozu a podpory, jejich flexibilitu, robustnost a spolehlivost
způsob řešení monitoringu, kontroly a reportování úrovně poskytovaných služeb
způsob školení, údržby a pozáručního servisu.

Zadavatel bude výhodněji hodnotit takové řešení plnění předmětu veřejné zakázky, které:
-

bude uchazečem navrženo tak, aby v maximální možné míře zajistilo minimalizaci provozních
rizik
poskytuje kvalitnější, rychlejší a odbornější podporu uživatelů portálu, zejména
prostřednictvím kvalitnějšího servisního zázemí poskytovaných služeb
vyřeší nejlépe systém pro procesní dohled jednotlivé zkoušky
zajistí: - přesnější, nezávislejší a aktuálnější způsob monitorování poskytování služeb
- dostupnější a pro zadavatele přehlednější a srozumitelnější reporting úrovně
poskytovaných služeb
- zajistí způsob školení, údržby a pozáruční servis.

Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce pro účely hodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria
maximálně podrobné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hodnocení.
Jako výhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka toho uchazeče, jímž zvolená metoda pro
realizaci plnění této veřejné zakázky bude v co nejvyšší míře eliminovat chybovost jeho výstupů, a
která bude v co nejvyšší míře zajišťovat správnost a vhodnost uchazečem navrženého a zvoleného
řešení ve vztahu k ostatním uchazečům.

8. NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídky končí dne: 23. 1. 2012
Nabídky budou přijímány na adrese Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63,
PRAHA 7 v podatelně, 2. patro.
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.
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V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12:00 hodin.
Doručení nabídky v listinné formě požadujeme v uzavřené a neporušené obálce opatřené názvem a
adresou uchazeče a označené zřetelně „Veřejná zakázka – Portál jednotlivé zkoušky – neotvírat“.

9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek proběhne dne 23. 1. 2012 ve 13:00 hodin na adrese Jankovcova 63, Praha 7 –
Holešovice.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které
se prokážou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek.

10. PRÁVA ZADAVATELE





Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v této zadávací dokumentaci.
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené
požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Krycí list nabídky
Způsob hodnocení nabídek
Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 - je k dispozici na vyžádání v elektronické podobě u I.Macháčkové,
e-mail: machackova@cermat.cz.

V Praze dne 5. 1. 2012
Podpis zadavatele:

-----------------------------Ing. Pavel Zelený, ředitel
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů )
Portál jednotlivé zkoušky

Název:

Základní identifikační údaje
Zadavatel

Název:

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

Sídlo:

Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7

IČ:

72029455

DIČ:

CZ 72029455

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Zelený

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Pověřený zástupce pro další jednání:
Nabídková cena v CZK
DPH
Cena bez DPH
(samostatně)

Cena včetně DPH

Cena celkem
Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Datum a podpis oprávněné osoby
........................................
Titul, jméno, příjmení
Funkce
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Razítko

Příloha č. 2
Způsob hodnocení nabídek
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až
100 bodů.
2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího hodnotícího
kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto vzorů:
a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena,
doba provádění apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky / hodnota
posuzované nabídky
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba
záruky, smluvní pokuta apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované nabídky / hodnota
maximální nabídky.
3) Dílčí hodnotící kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně, se hodnotí tak, že
hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější
nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v
poměru k nejvhodnější nabídce.
4) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se vynásobí %
váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím
kritériím stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci, takto získané bodové hodnoty všech dílčích
hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.
5) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky
s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.
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