Č. j.: C237/B/2009/SEVI

VÝZVA K PODÁÍ ABÍDEK
při předpokládané ceně zakázky do 2 000 000 Kč bez DPH
Poskytování právních služeb při přípravě a
Název a předmět zakázky:
realizaci veřejných zakázek pro přípravu
realizace reformované maturitní zkoušky
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:
Termín a místo pro podání nabídky:
Popis předmětu zakázky:

Požadavky na prokázání kvalifikace
dodavatele:
Požadavek na zpracování
nabídkové ceny:

služba
30. 9. 2009
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace
(CZVV)
Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1
Ing. Pavel Zelený, ředitel
72029455, CZ72029455
Ing. Milan Houštecký, tel.: 224 507 600
e-mail: houstecky@cermat.cz
12. 10. 2009 do 12:00. hod. v sídle zadavatele
Termín otevírání obálek: 13. 10. 2009 v 10:00 hodin
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právních služeb při
komplexní přípravě a realizaci 4 (slovy: čtyř) samostatných
nadlimitních veřejných zakázek pro přípravu reformované maturitní
zkoušky a to převážně v oblastech souvisejících s datovou
konektivitou, vytěžováním elektronických dat, distribucí zásilek či
obecných IT služeb.
Přesná specifikace jednotlivých veřejných zakázek může být
zadavatelem dodatečně upravena na základě výsledků prací na
logistickém a bezpečnostním modelu reformované maturitní zkoušky.
Předložení oprávnění k podnikání, výpisu z obchodního rejstříku
(úředně ověřená kopie), prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Další podrobnosti
stanoví příslušná zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje uvedení nabídkové ceny jak bez DPH, tak i
včetně DPH.
•
•
•

Požadavek na předložení hlavních
dokumentů společně s nabídkou:

•

•

Předpokládaná cena bez DPH:
Typ zadávacího řízení
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba trvání
zakázky:
Místo dodání / převzetí plnění:

Krycí list nabídky – podrobněji viz zadávací dokumentace.
Kvalifikační předpoklady v rozsahu článku 6 zadávací
dokumentace.
Podrobný návrh realizace plnění zakázky včetně metodického
plánu organizace zakázky.
Prohlášení uchazeče o vázanosti celým obsahem nabídky po
celou dobu zadávací lhůty, podepsané osobou oprávněnou
jednat za nebo jménem uchazeče.
Závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
za nebo jménem uchazeče – uchazeč předloží návrh smlouvy
také v elektronické podobě na CD nosiči.

1 999 000,- Kč
Veřejná zakázka malého rozsahu
Termín plnění: od data podpisu smlouvy do řádného ukončení
zadávacích řízení veřejných zakázek.
Sídlo zadavatele

Hodnotící kritéria a jejich váha:

1. Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha 55 %;
2. Kvalita metodického plánu řešení – váha 45 %.

Další požadavky a práva:

Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv zrušit.

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

Podpis zadavatele:

Viz přiložená příslušná zadávací dokumentace

