
 Č. j.: C92/B/2009/SEVI 

VÝZVA K PODÁ�Í �ABÍDEK  
při předpokládané ceně zakázky do 2 000 000 Kč bez DPH 

Název a předmět zakázky: 
Maturitní zpravodaj – výroba, vklad a distribuce 
přílohy v odborném periodiku 

Charakter zakázky (služba nebo 
dodávka): 

Dodávka a služba 

Datum vyhlášení zakázky: 31. 3. 2009 

Zadavatel / příjemce: 
ČR – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační 
složka státu (CZVV) 

Sídlo zadavatele / příjemce: Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 
Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele / příjemce: 

Mgr. Martin Mach, ředitel 

IČ, DIČ zadavatele / příjemce: 75064421, CZ75064421 
Kontaktní osoba zadavatele / příjemce, 
telefon, e-mail: 

Ing. Milan Houštecký, 224 507 600, houstecky@cermat.cz 

Termín a místo pro podání nabídky: 10. 4. 2009 do 12:00. hod. v sídle zadavatele 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem zakázky je výroba, vklad a distribuce třinácti čísel 
Maturitního zpravodaje formou přílohy periodika zaměřeného na 
cílovou skupinu pedagogické veřejnosti středních škol. Rozsah 
jednoho čísla zpravodaje je 8 tiskových stran formátu A4.  
 

Požadavky na prokázání kvalifikace 
dodavatele: 

Předložení Oprávnění k podnikání, Výpisu z obchodního rejstříku 
(prosté kopie), Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií 
dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006. Další podrobnosti stanoví 
příslušná zadávací dokumentace. 

Požadavek na specifikaci nabídkové 
ceny: 

Požadujeme uvedení nabídkové ceny jak bez DPH, tak i včetně DPH 

Požadavek na předložení hlavních 
dokumentů společně s nabídkou: 

Požadujeme předložení Krycího listu nabídky a předložení 
příslušného Návrhu smlouvy 

Předpokládaná cena bez DPH: 1 200 000 Kč 
Lhůta dodání / časový harmonogram 
plnění / doba trvání zakázky: 

Předpokládaný termín plnění: 4. 5. 2009 - 30. 11. 2011 

Místo dodání / převzetí plnění: Celá ČR 

Hodnotící kritéria a jejich váha: 
1. Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha 50% 
2. Počet středních škol – předplatitelů časopisu – váha 50% 

Další požadavky a práva: Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit. 

Další podmínky a údaje pro plnění 
zakázky, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek: 

Viz přiložená Zadávací dokumentace 

 
Podpis zadavatele: 
 

 
 


