VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Č. j. C241/B/2010/SEKOM
Název zakázky:
Charakter zakázky (služba
nebo dodávka):
Datum vyhlášení zakázky:
Zadavatel / příjemce:
Sídlo zadavatele / příjemce:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele /
příjemce:
IČ, DIČ zadavatele /
příjemce:
Kontaktní osoba zadavatele /
příjemce, telefon, e-mail:

Bezpečnostní kontejnery pro přepravu zkušební
dokumentace
Veřejná zakázka na dodávku.
31. 1. 2011
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková
organizace (CZVV)
Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Ing. Pavel Zelený, ředitel
72029455, CZ72029455

PhDr. Iva Macháčková, tel.: 224 507 735,
e-mail: machackova@cermat.cz
Od 31. 1. 2011 do 17. 2. 2011 do 12:00 hod. v sídle zadavatele.
Lhůta pro podávání nabídky
Termín otevírání obálek s nabídkami: 17. 2. 2011 v 13.30 hodin
a místo pro podání nabídky:
v sídle zadavatele.
Předmětem zakázky je dodávka obalových materiálů pro
zabezpečení realizace maturitní zkoušky.
Popis předmětu zakázky:
Předmět zakázky je podrobněji vymezen v Příloze č. 3 – Technická
specifikace (v příslušné zadávací dokumentaci).
 Příslušné oprávnění k podnikání odpovídající předmětu plnění
zakázky (např. Živnostenský 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 č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Požadavky na prokázání
 Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních
kvalifikace dodavatele:
předpokladů dle § 55 zákona podle požadavků uvedených
v příslušné zadávací dokumentaci.
 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56
zákona podle požadavků uvedených v příslušné zadávací
dokumentaci.
Požadavek na předložení
hlavních dokumentů
společně s nabídkou:
Předpokládaná cena bez
DPH:
Typ zakázky:
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

Podrobněji – viz příslušná zadávací dokumentace.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Předpokládaná a maximálně přípustná cena celé zakázky je
583.000,- Kč bez DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Od podpisu smlouvy do 3 týdnů.

Místo dodání / převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria a jejich
váha:
Další podmínky a údaje pro
plnění zakázky, včetně
pravidel pro hodnocení
nabídek:

Sídlo zadavatele.
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídková cena.
V rámci hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit výši celkové
nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH.
Viz přiložená příslušná zadávací dokumentace.

