Č. j.: C154/B/2009/SEVI

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Název a předmět 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:
Termín a místo pro podání nabídky:
Popis předmětu zakázky:

Požadavky na prokázání kvalifikace
dodavatele:

TECHNOLOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ TDTP
dodávka
14. 7. 2009
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková
organizace (CZVV)
Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Mgr. Martin Mach, ředitel
72029455, CZ72029455
Ing. Viktor Šinkovec, rfi-slob@cermat.cz
24. 7. 2009 do 12:00. hod. v sídle zadavatele
Předmětem zakázky je dodávka výrobních technologií určených pro
výrobu zadání zkušební dokumentace pro žáky s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky. Jmenovitě se
jedná o dodávku digitální laserové tiskárny, braillských tiskáren,
tepelných fuserů, digitálního čtecího zařízení pro nevidomé, stolního
vazače, fóliovacího stroje, tiskáren samolepících etiket a řídícího
počítače.
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:
Lhůta dodání / časový harmonogram
plnění / doba trvání zakázky:
Místo dodání / převzetí plnění:

750 000 Kč
Termín plnění: do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy
pracoviště zadavatele Jankovcova 63, Praha 7
1)

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH –
váha 60%;

2)

Rozsah a úroveň nabízených
servisních podmínek – váha 40%.

Hodnotící kritéria a jejich váha:

záručních

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 příslušná Zadávací dokumentace (viz také –
http://www.cermat.cz).

Podpis zadavatele:

a

