
 
 
 
 

Příloha č. 1 
k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu 

 
Zadávací dokumentace a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky  

 
 
„Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, 

archivace“ 
 
 

Základní informace o zakázce: 
 
Číslo operačního programu:  CZ.1.07 
Název operačního programu:  OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 
Číslo prioritní osy:   7.2 
Název prioritní osy:   Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj 
Číslo oblasti podpory:  7.2.3 
Název oblasti podpory:  Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 
Číslo výzvy:    09 
Název výzvy:    Žádost o finanční podporu z OP VK-IP-oblast podpory 2.3 
Název prioritního tématu: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, 

především prostřednictvím postgraduálního studia a 
odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce 
v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a 
podniky 

Typ území: město 
 
Název zakázky:  Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového 

SW, web portál, archivace 
Předmět veřejné zakázky:   služba 
Datum vyhlášení zakázky:  24.8.2009  
Datum plnění zakázky:  od 1.10.2009 do 30.6.2011 
Odběratel (místo dodání): 

Vysoká škola báňská – TUO 
Fakulta strojní, kat. 342-Institut dopravy 
17. listopadu 15/2172 
708 33  Ostrava – Poruba 

Místo plnění:     Ostrava a Brno. 



Údaje o zadavateli: 
 
Název:     VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Sídlo / místo plnění:   17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, PSČ 708 33 
IČ:     61989100 
DIČ:     CZ61989100 
 
Zastoupená: prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc., rektorem  
 
Kontaktní osoba:   doc. Ing. Aleš Slíva , Ph.D. 
     Tel.: 597 325 110 
     E-mail: ales.sliva@vsb.cz 
 
 

Identifikace projektu 
 
Název projektu: Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a 

studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a 
nových dopravních technologií 

 
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0150 
 
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2009 
Datum ukončení projektu: 30. 06. 2011 
 
Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy 

a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení 
cílené systematické odborné vzdělávání studentům VŠ, 
akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ 
a zájemců o VaV činnost na VŠ.  

Vymezení předmětu zakázky 
Předmětem zakázky je služba „Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, 
web portál, archivace“. 
 
Cílem je vybudování informačního systému pro potřeby komunikace mezi žadatelem a 
partnerskými organizacemi a cílovou skupinou. Tento systém bude sloužit nejenom jako 
komunikační centrum, ale také jako archiv pro potřeby dalšího studia v oblasti VaV. 
Smyslem archivu je uchovávání textových částí kurzů, včetně videí a animací a komunikace 
mezi cílovou skupinou a pracovníky VaV. Toto prospěje k větší podpoře zájemců o 
problematiku VaV. 
 
Činnost služby v rámci klíčové aktivity: 
1. Definice potřeb na informační systém a jejich komunikace. 
2. Zpracování grafické podoby portálu. 
3. Vývoj a programování informačního portálu. 
4. Plnění portálu, archivace údajů z oblasti VaV pro obor Doprava. 
5. Realizace přenosu, zpětná odezva. 
6. testování celého systému a aktualizace podle požadavků partnerských organizací. 
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Bližší specifikace zakázky: 
 

Název služby Počet 
kusů 

Maximální cena 
celkem bez DPH 
 

Maximální cena 
celkem včetně 
DPH 
(max. cenový strop) 

Videokonferenční přenos a konfigurace 
e-learningového SW, web portál, 
archivace 

1 ks 205 882 Kč 245 000 Kč 

 

Specifikace 

1. Možnost dodávka běžné internetové konektivity na specifikované místa časově 
omezené v kapacitě 1Mbps na každé z míst.  

2. Možnost pronájmu standardních videokonferenčních zařízení pro realizaci přenosu  

3. 

Možnost realizace videokonferenčního přenosu dle následujících parametrů: 
a) možnost kryptované komunikace, 
b) možnost připojení externího zařízení (počítač, tablet apod.), 
c) možnost minimálního rozlišení 800x600,  
d) možnost připojit externí dataprojektor, 
e) možnost připojit externí nezávislou videokameru, 
f)  možnost funkce obraz v obraze. 

4. Možnost návrhu LMS (Learning Management System), platforma a software se 
zaměřením na uložení video a audio dat 

5.  Definice uživatelských práv 
6.  Grafický návrh vzhledu portálu 
 
 

• Nabídka musí obsahovat přesnou identifikaci nabízené služby, včetně popisu 
základních parametrů dodávky služby a přesný popis identifikace služby. 

• Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací 
dokumentaci. 

• Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. 
(V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci 
součástí nabídky). 

• Nabídka bude obsahovat návrh realizace služby podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě 
zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí 
nabídky). 

• Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, nesmí 
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
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Obsah nabídky: 
• Krycí list nabídky, obsahující: 

- název akce, 
- základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární 

zástupce) včetně kontaktu (např. telefon, email), 
- nabídkovou cenu v členění cena v Kč bez DPH a cena v Kč včetně DPH a to včetně 

dopravy, instalace a zaškolení, 
- smluvní pokutu za nedodržení termínů dodání předmětu plnění a v případě realizace 

služby s vadami za každý den odstraňování těchto závad ode dne jejich ohlášení 
v Kč/den, 

- datum, jméno a příjmení oprávněné osoby a podpis oprávněné osoby. 
• Požadované prokázání kvalifikace. 
• Návrh smlouvy realizace služby podepsanou osobou  zmocněnou k tomuto úkonu. 

(V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné 
moci součástí nabídky). 

• Prohlášení o tom, které dílčí části zakázky má uchazeč v úmyslu zadat jiným 
osobám (uvést subdodavatele a rozsah prací). Toto prohlášení uchazeč 
nepředkládá, pokud bude celou zakázku realizovat sám-bez dodavatelů. 

• Prohlášení uchazeče dle §68, odst. 2 Zákona, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán 
celým obsahem nabídky po celou dobu plnění lhůty zakázky, opatřené podpisem 
oprávněné osoby. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné 
moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 
Požadavky na prokázání kvalifikace dle §50 a §56 Zákona 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následovně: 

1. Základní kvalifikační předpoklady dle §53 Zákona uchazeč splní:  
- předložením čestného prohlášení, ze kterého vyplývá, že uchazeč splňuje v plném 
rozsahu základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) až i) Zákona  
2. Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 Zákona uchazeč splní: 
- dle §54 písm. a) Zákona doložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo výpisu z jiné 

obdobné evidence je-li v ní uchazeč zapsán (originál výpisu ne starší 3 měsíců nebo 
jeho ověřená kopie), 

- dle §54 písm. b) Zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (příslušné živnostenské 
oprávnění) pro všechny činnosti dle předmětu díla (originál nebo jeho ověřená kopie). 

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady stanovených v §55 Zákona 
zadavatel nepožaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů. 

4. Technické kvalifikační předpoklady dle §56 Zákona zadavatel nepožaduje 
prokázání technických kvalifikačních předpokladů. 

 
Nestanoví-li zadávací podmínky jinak, předloží uchazeč veškeré doklady prokazující splnění 
kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. 
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno plnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů (v originále nebo úředně ověřené kopii). 
 
 

 4



 
Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v členění cena v Kč bez DPH a cena v Kč včetně DPH 
Za realizovanou službu. 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu 
zakázky. 
Nabídková cena bude jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění 
zakázky. Cena předmětu plnění může být zvýšena pouze v případě, dojde-li ke změně 
předmětu plnění na základě předchozího písemného požadavku kupujícího.  
 
Doba a místo plnění zakázky 
Zadavatelem stanovený termín, tj. 1.10.2009, je dnem, kdy dojde k protokolárnímu plnění 
předmětu kupní smlouvy. Tento termín je stanoven jako limitní termín zahájení plnění 
zakázky. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv dřívější termín začátku plnění, nikoliv 
termín po stanoveném termínu. Po celou dobu plnění zakázky, tj. až do 30.6.2011 musí být 
dodržen předmět plnění v rámci specifikace plnění.  
 
Předpoklad zahájení prací:       1.10.2009 
   
Místo plnění: 
 
Dodávka bude uskutečněna takto: 
1. Dodávka zakázky-služby Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, 
web portál, archivace včetně instalace, zaškolení a dodávky souvisejícího materiálu pro 
realizaci plnění dodávky malého rozsahu-místo plnění je sídlo zadavatele a jeho partnerů-
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava; Národní strojírenský klastr, o.s., Ostrava a 
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno. 
 
Doba instalace, předání a převzetí bude sjednána s kontaktní osobou-doc.Ing. Alešem Slívou, 
Ph.D., tel. 59732 5110, e-mail: ales.sliva@vsb.cz. Informace týkající se technické specifikace 
služby podá tatáž osoba.  
 
Zadávací lhůta: 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 
 
Obchodní a platební podmínky: 
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky, a to 
ve formě návrhu Kupní smlouvy. Uchazeč tento návrh doplní o údaje nezbytné pro vznik 
smlouvy a dále doplní další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást 
nabídky. 
 
Tento návrh Kupní smlouvy uchazeč předloží podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému účelu. (V případě zmocněné musí být originál 
nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky). 
 
Úhrada za plnění bude provedena v české měně. 
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Fakturační údaje: 
Fakturační adresa: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu  15, 708 33 Ostrava-
Poruba. 
 
Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu. Cena za plnění zakázky bude uhrazena po úplném 
předmětu plnění, na základě faktury vystavení prodávajícím. 
 
Platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči mohou nabídnout 
zadavateli obchodní podmínky výhodnější. 
 
Požadavky na varianty nabídek: 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Závěrečná ustanovení: 
Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Uchazeč, jemuž byla zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost k uzavření 
smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena 15 dnů od doručení oznámení o přidělení 
zakázky. 
 
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku ve výběrovém řízení. Uchazeč nesmí rovněž 
participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. Při společné nabídce více 
uchazečů předkládající jinou nabídku či jako subdodavatel jiného uchazeče. Jeden 
subdodavatel však může být subdodavatelem více uchazečů. V případě porušení tohoto 
pravidla bude tento uchazeč vyřazen. 
 
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. Účasti v zadávacím řízení nevzniká 
uchazeči právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění zadávacích podmínek v průběhu 
lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedení jednotlivými uchazeči 
v nabídkách. 
 
Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dodržet požadavky na publicitu v rámci 
programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a 
v Pravidlech pro publicitu, a to ve všech relevantních dokumentech týkající se daného 
zadávacího řízení či postupu tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších 
dokumentech vztahujících se k dané zakázce.  
 
 
V Ostravě, dne 24.8.2009     ………………………. 
         

doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 
 
            manažer projektu 
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