Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky
Ev. č. dle Věstníku
veřejných zakázek
Název programu
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název zakázky

Datum vyhlášení zakázky
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČO zadavatele
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele

Předmět, typ a druh zakázky

Lhůta dodání

46/12/51
226570
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/4.1.00/22.0003
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v
České republice
Vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci
a hodnocení ŠVP, implementaci metodik hodnocení
a platformy pro vzdělávání
14. 11. 2012
Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
00638994
Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka
Email: olga.hofmannova@csicr.cz
Tel: +420 251 023 127
Mgr. Eva Jelínková
tel: 251 023 229
e-mail: eva.jelinkova@csicr.cz
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
72212190-7 Vývoj programového vybavení pro oblast
vzdělávání
80533000-9 Seznamovací počítačové kurzy pro uživatele
Předmětem zakázky je zejména vývoj interaktivního prostředí
pro tvorbu, průběžnou modifikaci a hodnocení školních
vzdělávacích programů (nový informační systém), návrh
aplikace multikriteriálního hodnocení v novém informačním
systému, zpracování expertní analytické studie s návrhem
hodnotících schémat pro posuzování souladu školních
vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy
a výběr charakteristik a parametrů pro inspekční hodnocení
školních vzdělávacích programů, zajištění školení, služby
podpory nového informačního systému (zejména prostřednictvím
modulu HelpDesk) a e-learningového kurzu, podpora ISVS
(informační systém veřejné správy) atestace, zajištění pilotních
ověřování ve 300 školách ve všech krajích ČR, včetně provedení
průzkumu názorů a postojů vedení škol a pedagogických
pracovníků, spolupráce a podpora při zřízení konzultačních
regionálních center v krajských inspektorátech a v rámci plnění
publicity, provoz nového informačního systému a poskytnutí
licencí ke všem v rámci plnění vyvinutým softwarovým utilitám
a aplikacím.
Předání posledního dílčího plnění: 22. května 2014
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Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč
Místo a lhůta pro
dodání/převzetí nabídky

Hodnotící kritéria
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče
Požadavek na písemnou formu
nabídky

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu

Další podmínky pro plnění
zakázky

38.950.000,- Kč bez DPH,
tj. 46.740.000,- Kč včetně DPH
Nabídky musí být doručeny poštou nebo osobně na podatelnu
zadavatele na adrese Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5.
Nabídka musí být doručena nejpozději do 8 hodin dne 2. 1. 2013
do podatelny zadavatele.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Požadavky uvedené v § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb.,
zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon, fax a e-mailovou adresu.
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.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele,
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty) a dále podle podmínek Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Uchazeč je povinen při plnění veřejné zakázky a i poté plnit
veškeré povinnosti vyplývající z financování této zakázky
z Evropského sociálního fondu, včetně povinností týkajících
se publicity stanovené v dokumentech Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost, zejména příručky
o publicitě, manuálu, atd.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci, která je k dispozici na www.csicr.cz,
www.e-zakazky.cz, www.msmt.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
V Praze dne 13. 11. 2012
Mgr. Olga Hofmannová v. r.
ústřední školní inspektorka
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