VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)
K výběrovému řízení ve Zjednodušeném podlimitním řízení
Název projektu:scienceZOOM_popularizace VaV na JU (scienceZOOM)
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/35.0001
Operační program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Interní číslo zakázky: 84013
Údaje o zadavateli:
Název/obchodní firma
zadavatele
Sídlo/místo podnikání

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

IČ

60076658

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Návrh, dodávka a implementace internetových aplikací“
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyzývá k podání nabídky.
1. INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na sluţby
Název
Internetové služby

CPV kód
72400000-4

Návrh webových (www) stránek

72413000-8

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 1.200.000,- Kč bez DPH

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je návrh, tvorba a implementace internetových aplikací (IA) pro
umístění v prostředí dynamického interaktivního webu (DIW) www.sciencezoom.cz - Cílem IA je
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především tvorba/programování vč. grafického a jiného výtvarného zpracování jedinečných
internetových populárně-edukativních nástrojů, jako jsou hry, simulátory, kvízy, testy, pexesa,
prezentace apod. na základě dodaných podkladů a funkcí – tzv. karet IA. V rámci zakázky vznikne
celkem 63 takovýchto IA. U vybraných IA bude požadováno vytvořit šablonu/program pro
jednoduchou budoucí tvorbu (puzzle a pexeso). Součástí tvorby IA bude i kompletní grafická tvorba
náplně IA. Kaţdá IA bude individuální a zcela ojedinělá a bude vyţadovat rozdílné nároky na
zpracování. IA a jejich grafika by měla být nadčasová, ale přitom maximálně jednoduchá.
Grafika však vţdy musí jednoznačně vyobrazovat záměr autora aplikace a nesmí být
zaměnitelná a nejednoznačná od záměru autora.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Předpokládaný termín zahájení plnění je srpen 2013. Uchazeč bere na vědomí, že může dojít ke
změně předpokládaného termínu zahájení plnění. Plnění bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy.
Termín ukončení plnění: do 180 kalendářních dní po podpisu smlouvy.
Místem plnění je sídlo objednatele, není-li stanoveno jinak.
5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEBO PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE DLE § 48 ZÁKONA
Tato veřejná zakázka
dataGORDION.

je

zadávána

elektronicky

prostřednictvím

elektronického

nástroje

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na
profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/JihoceskaUniverzita
ID zakázky na profilu zadavatele: 29
Uchazeč se pouze bezplatně zaregistruje a následně přihlásí pro stahování dokumentů.

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 26. 07. 2013

Místo pro podání nabídek:

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:
e-mail: noskova@jcu.cz

Ing. Miluše Nosková, tel.: +420 389 032 042,

Hodina: 10:00 hod.

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty
pro podání nabídek prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu nebo osobně vždy
v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek tak, aby byly
doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.
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Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, nápisem
„NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky: „Návrh, dodávka a implementace
internetových aplikací“a adresou uchazeče.

7. POŢADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE § 62 ZÁKONA
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 zákona jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
8. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH DLE § 78 ZÁKONA
Údaje o hodnotících kritériích dle § 78 zákona a způsob hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami v termínu: Datum: 26. 07. 2013 v 10:05 hod v budově Rektorátu,
Branišovská 1645/31a, 4. p., místnost č. 04025, 370 05 České Budějovice
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku
do konce lhůty pro podání nabídek.
10. ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která činí 2 měsíce. Tato lhůta
začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
11. DALŠÍ PODMÍNKY A INFORMACE
Zadavatel informuje uchazeče, že si vyhrazuje právo dle § 60 odst.2 a § 76 odst. 6zákona oznámit na
profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel informuje uchazeče, že si vyhrazuje právo dle § 81 odst. 4 zákona uveřejnit na profilu
zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí dle § 81
odst. 1 zákona.
Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/JihoceskaUniverzita
ID zakázky 29
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12. PŘÍLOHY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK
Příloha – Zadávací dokumentace - uveřejněna v souladu s § 48 zákona způsobem umožňujícím
dálkový přístup na profilu zadavatele

V Českých Budějovicích dne 24. 06. 2013

………………………………………………
Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU, v.r.
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