
 Č. j.: C325/2008/SEVI 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

Název a předmět zakázky: 

Výzkum názorové hladiny a úrovně informovanosti vybraných 
cílových skupin odborné i laické zainteresované veřejnosti 
v tematické oblasti Reforma maturitní zkoušky 

Charakter zakázky (služba nebo 
dodávka): služba 

Datum vyhlášení zakázky: 19. 11. 2008 

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: Ing. Pavel Zelený, 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: 28. 11. 2008 do 12:00. hod. v sídle zadavatele 

Popis předmětu zakázky: Provedení výzkumu názorové hladiny a informovanosti veřejnosti o 
reformě maturitní zkoušky. 

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.  

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: 1 800 000 Kč 
Lhůta dodání / časový harmonogram 
plnění / doba trvání zakázky: Předpokládaný termín plnění: 1. 12. 2008 - 31. 1. 2009 

Místo plnění / převzetí plnění: Celá ČR / Sídlo zadavatele 

Hodnotící kritéria a jejich váha: 

1.  Výše celkové nabídkové ceny – 20% 
2.  Úroveň zpracování návrhu ve smyslu zajištění logické vazby 

mezi cíli projektu a zájemcem navrhovaným řešením – 20% 
3.  Úroveň zpracování návrhu ve smyslu adekvátnosti použitých 

metod a postupu s ohledem na specifika školského prostředí a 
předmětné tématiky – 20% 

4.  Kvalitativní přínos řešení, navržených zájemcem nad 
zadavatelem předpokládaný rámec metod řešení, k naplnění 
výzvou vymezeného cíle výzkumu – 20%. 

5.  Úroveň odborných kvalifikačních předpokladů zájemce pro 
realizaci projektu v předmětné tématice – 20% 

 

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 Zadávací dokumentace, kterou je okamžikem vyhlášení zakázky 
možno vyzvednout v sídle zadavatele u pověřeného pracovníka 
zadavatele Ing. Milan Houšteckého, tel. + 420 224 507 111 

 
Podpis zadavatele: 

 
Převzal 

Firma: 

Jméno: 

Dne: 

Podpis: 


