Zakázka „VR 57A: Dodávka eye-trackingu pro Dopravní VaV centrum“
bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Výzva k podání nabídek

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň

Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v souladu s Pravidly pro výběr
dodavatelů v rámci OP VaVpI
„VR 57A: Dodávka eye-trackingu pro Dopravní VaV centrum“
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Identifikační údaje zadavatele:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
sídlo:
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
zastoupené:
ředitelem prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA,
styčný pracovník: Mgr. František Doleček
IČ:
44 994 575
DIČ:
CZ 44 994 575
Název projektu a zakázky:
Veřejná zakázka „VR 57A: Dodávka eye-trackingu pro Dopravní VaV centrum“ je vypsána
v rámci realizace projektu Dopravní VaV centrum a bude spolufinancována z OP VaVpI (Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace).
Popis zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka systému eye-tracking pro Dopravní VaV centrum. Jedná se o
samostatně fungující systém, který umožňuje sledování pohledu očí testované osoby, zejména pro
potřeby dopravních průzkumů ve výzkumu působení uspořádání dopravní infrastruktury na testované
osoby při řízení vozidla za jízdy a s následným vyhodnocením. Jedná se o mobilní metodu ke
sledování a rozlišování pohledů při bezpečnostní analýze a analýze pohledů zkoumané osoby v
prostoru. Systém se musí skládat z hardwarového vybavení pro snadné použití ve vozidle či v jiném
dopravním prostředku a softwarového vybavení pro vyhodnocení dat zaznamenaných při jízdě.
Podrobná technická specifikace zakázky je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy.
Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z OP VaVpI (Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace).
CPV kód:
Kód CPV

Předmět plnění

38434000-6 Analyzátory
38540000-2 Zkušební a měřící stroje
Zadávací dokumentace:
Veškeré zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě.
Kompletní Výzvu k podání nabídek včetně příloh lze v elektronické podobě získat na adrese
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=5e88782d-168d-48e0-b908d1b43e446f20 a na webových stránkách zadavatele www.cdv.cz.
Doba a místo realizace zakázky:
Přístroje budou dodány nejpozději do 10 ti týdnů ode dne podpisu smlouvy.
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Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením výběrového řízení a
podepsáním příslušné kupní smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín
zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky.
Místem plnění zakázky je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno.
Druh veřejné zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek
Nabídky lze podávat do dne 28. 2. 2014 v 11:00 hodin.
Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si
takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Místo pro podání nabídek
Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle zadavatele Centrum dopravního výzkumu, v. v.
i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno – Líšeň.
Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, nabídka musí být doručena
v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „VR 57A: Dodávka eye-trackingu pro
Dopravní VaV centrum“ a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“.
Součástí podané nabídky bude i její prostá kopie v elektronické podobě (např. skenovaná) pro
zjednodušení administrace a kontroly příslušného výběrového řízení ze strany ŘO OP VaVpI.
Lhůta pro vázanost uchazeče nabídkou:
Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů od data podání nabídek.
Hodnotící kritéria a jejich váhy
Základním kritériem je nejnižší nabídková cena.
hodnotící kritérium

váha kritéria

nabídková cena
(Cena bez DPH, musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací
dodávky, včetně dopravy apod.)

100%

Zvítězí nabídka soutěžitele, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.
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S vítězem zadavatel uzavře Kupní smlouvu, která bude obsahovat obchodní a platební podmínky a
další náležitosti obsažené v této výzvě.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč, bez DPH):
Předpokládaná hodnota zakázky 1 400 000,- Kč bez DPH
Uvedený předmět plnění a jeho předpokládaná cena je nejvýše přípustná, nebude dále zvyšována a
obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění dodávky a to i ty, které mohl na
základě svých odborných znalostí zhotovitel předpokládat. Překročení předpokládané ceny v nabídce
bude mít za následek vyřazení uchazeče z hodnocení řádně doručených nabídek.
Jazyk nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém nebo anglickém jazyce.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč zpracuje soutěžní nabídkovou cenu v tomto členění:
- nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty,
- samostatně příslušná sazba DPH,
- nabídková cena v Kč včetně DPH.
Takto zpracovaná nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, jež tvoří přílohu č. 2 k této
výzvě.
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. František Doleček, tel.: 548 423 759, email:
frantisek.dolecek@cdv.cz
Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní
smlouvy (dále jen „smlouvy“). Text návrhu smlouvy je součástí výzvy (příloha č. 3). Uchazeč vyplní
v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal obligatorní
části smlouvy. Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky
uchazeče. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a uchazeč
z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení.
Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:
 změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
 změny sazby DPH.
!!! Návrh smlouvy podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče, bude uchazečem předložen v
rámci podané nabídky!!!
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Postup při zpracovávání nabídky
Uchazeči předloží nabídku ve formě krycího listu nabídky (příloha č. 2) a Návrhu kupní smlouvy
podepsaného oprávněnou osobou uchazeče.
Uchazeči mohou pokládat dotazy k zadání výběrového řízení nebo s ním související formou e-mailu
na adresy frantisek.dolecek@cdv.cz. Odpovědi na všechny dotazy nebudou poskytovány průběžně, ale
budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele www.cdv.cz nejpozději do tří pracovních dnů
ode dne obdržení dotazu.
Výběrové řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), a to v souladu s ustanovením § 18
odst. 5.
Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 28. 2. 2014 v 11:00 hodin v sídle zadavatele. Uchazeči, jejichž
nabídka byla řádně a včas doručena, mají právo se otevírání obálek s předloženými nabídkami
zúčastnit. Hodnocení nabídek provede tříčlenná komise určená zadavatelem.
Zrušení výběrového řízení
Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:





nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět
plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo
byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp.
výzvě, zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace veřejné zakázky, nebo
odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
 v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo
 vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl
zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.
V takovém případě je zadavatel povinen o zrušení výběrového řízení informovat všechny uchazeče,
kteří doručili své nabídky, a dále o něm informovat stejnou formou zveřejnění jako je uveřejněna tato
výzva.
Ostatní podmínky
Dodavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů
stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpI
(viz Příloha č. 3 Příručky pro žadatele OP VaVpI), a to ve všech relevantních dokumentech týkajících
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se daného výběrového řízení či postupu, a to ve všech dokumentech vztahujících se k zakázce.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči postupovali v souladu s těmito pravidly, a aby zajistili dodržování
výše uvedených pravidel i svými subdodavateli.
Seznam dokumentů, které je uchazeč povinen předložit:
 krycí list nabídky
 kupní smlouva podepsaná oprávněným orgánem/zástupcem uchazeče
 produktový list – technická specifikace a popis nabízeného předmětu plnění

Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Kupní smlouva

Za zadavatele:
V Brně dne 17. 2. 2014
……………………………………..
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel
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