Č. j.: C295/2008/SEVI

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
při předpokládané ceně zakázky do 2 000 000 Kč bez DPH
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:
Požadavek na specifikaci nabídkové
ceny:
Požadavek na předložení hlavních
dokumentů společně s nabídkou:
Předpokládaná cena bez DPH:
Lhůta dodání / časový harmonogram
plnění / doba trvání zakázky:
Místo dodání / převzetí plnění:
Hodnotící kritéria a jejich váha:

REALIZAČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÉ PODPORY
PROCESU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ
dodávka
30. 10. 2008
ČR – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační
složka státu (CZVV)
Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Ing. Pavel Zelený, ředitel
75064421, CZ75064421
Ing. Milan Houštecký, 224 507 600, houstecky@cermat.cz
11. 11. 2008 do 12:00. hod. v sídle zadavatele
Předmětem zakázky je zpracování realizační studie, která vychází ze
závěrů uskutečněné studie proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 3
této Výzvy, resp. příslušné Zadávací dokumentace. Cílem realizační
studie je v souladu s navrženým procesem přijímacího řízení na SŠ,
které reaguje na schválené legislativní úpravy, definovat detailní
zadání pro tvorbu informačního systému, a to s přihlédnutím
k žádoucí maximalizaci synergického efektu při poskytování
systémové a aplikační podpory různých projektů v rámci CZVV.
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.
Požadujeme uvedení nabídkové ceny jak bez DPH, tak i včetně DPH
Požadujeme předložení Krycího listu nabídky a předložení
příslušného Návrhu smlouvy
1 950 000 Kč
Termín plnění: 14. 11. 2008 - 15. 12. 2008
Sídlo zadavatele
a)
Výše celkové nabídkové ceny v Kč - váha 40 %
b)
Kvalita a vhodnost zvolené metodologie pro realizaci
předmětu VZ a způsob její aplikace při zpracování
realizační studie - váha 60%

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:

