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Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  

 

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané v poptávkovém řízení mimo režim 
zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

 

Redesign a rozšíření webu 

“Kvalita pracovního života” 

 
 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
 

Zadavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

IČO 00025950 

Adresa Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 

Zastoupení PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel  

Kontakt Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A. Ph.D. 
stepanek@vubp-praha.cz 
tel.: +420 728 663 581 

 

 
(dále jen „Zadavatel“) 

  

https://www.vubp.cz/
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1. Předmět zakázky 

Předmětem je závazek vytvořit wireframe a grafický design a následné dodání 
kompletních webových stránek “Kvalita pracovního života” s CMS, včetně zajištění 
kontinuální správy. 
 
Detailní popis předmětu zakázky tvoří přílohu č. 2 výzvy. 
Požadovaný termín realizace do 31. 12. 2021. 

2. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek vyprší dne 27. 08. 2021 v 23:59:59 hod.  
 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky činní 720 000 Kč bez DPH 

4. Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilosti předložením 
čestného prohlášení dle přílohy č. 3. 

5. Obchodní podmínky 

S vybraným účastníkem zadavatel uzavře realizační smlouvu, která bude minimálně 
obsahovat obchodní podmínky dle přílohy č. 4 této výzvy.  
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit návrh smlouvy na základě jednání s vybraným 
účastníkem.  
Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci nabídky předložil čestné prohlášení o bezvýhradné 
akceptaci obchodních podmínek zadavatele tak, jak jsou zachyceny v příloze č. 4 této výzvy. 
Vzor prohlášení tvoří přílohu č. 5 této výzvy.   

6. Hodnotící kritéria 

Zadavatel vybere nejvhodnějšího účastníka na základě ekonomické výhodnosti nabídky 
s následujícími hodnotícími kritérii: 
 

Číslo 
kritéria 

Dílčí kritéria Váha 

1 

Cenová nabídka pro vytvoření webových stránek 

• Vytvoření wireframe a grafického designu a dodání kompletních 
webových stránek “Kvalita pracovního života” s CMS (dle čl. 8 – 
odst. 7 Obsahu nabídky viz Příloha č. 2 Výzvy) – cena v Kč bez 
DPH – 40 % 

40 % 

https://www.vubp.cz/
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2 

Cenová nabídka pro správu webových stránek 

• Cenová nabídka za pravidelný servis a správu webu (dle čl. 
Obsahu nabídky, viz příloha č. 2 výzvy) v Kč za hodinu bez 
DPH 

10 % 

3 

Kvalita navrhovaného řešení 
Toto kritérium zohledňuje vhodnost, úplnost a originalitu (dle 
možností) navrhovaného řešení ve vztahu k zadání veřejné 
zakázky. 

• Kvalita návrhu technického řešení zajišťujícího dosažení cílů 
zakázky: technická specifikace, obsah a plánování; zdůvodnění 
využití jednotlivých komponent; seznam aktivit potřebných 
k dosažení plánovaného výsledku a očekávané vstupy a 
výstupy  

• Kvalita návrhu zpracování wireframe: představení očekávaného 
výsledku a jeho funkcionality, popis průběhu zpracování.  

• Kvalita grafického návrhu: představení očekávaného výsledku a 
jeho funkcionality, popis průběhu zpracování. 

V daném dílčím kritériu bude hodnocena nejvýhodněji nabídka, 
která nejvíce zohlední vhodnost, úplnost a originalitu 
navrhovaného řešení  

Nepopíše-li uchazeč požadované dílčí kritérium v nabídce 
obdrží v daném kritériu 0 bodů.  

30 % 

4 

Organizace práce 

• Kvalita návrhu časového harmonogramu a týmu pro zpracování 
nabídky, včetně popisu funkcí, alokace k jednotlivým fázím 
projektu a zodpovědností (v případě využití subdodavatelů, i 
jejich popis). Popis by měl zahrnovat zdůvodnění plánovaného 
uspořádání. 

V daném dílčím kritériu bude ohodnocena jako nejvýhodnější 
nabídka, která navrhne časový harmonogram a tým tak, aby 
realizace samotné zakázky byla co nejméně problematická a 
popíše jednotlivé fáze tak, že si zadavatel udělá reálnou 
představu o splnění termínu zakázky.  

Nepopíše-li uchazeč požadované dílčí kritérium v nabídce 
obdrží v daném kritériu 0 bodů. 

10 % 

5 

Systém kontroly kvality 

• Kvalita popisu hlavních očekávaných rizik projektu a 
procesy/nástroje, které budou využity pro kontrolu kvality 
výstupů během celého projektu. 

Nejvýhodněji bude hodnocena nabídka, která detailně popíše 
předpokládaná rizika projektu a nástroje které budou využity 
pro kontrolu celého projektu.  

5 % 

https://www.vubp.cz/
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Nepopíše-li uchazeč požadované dílčí kritérium v nabídce 
obdrží v daném kritériu 0 bodů. 

6 

Následná správa webových stránek 

• Kvalita popisu zajištění průběžného chodu a aktualizace 
aplikace včetně komunikace se správcem webu v rámci VÚBP. 

• Návrh řešení technických problémů, včetně popisu nahlášení 
problémů a nástinu dohody o úrovni služeb (Service Level 
Agreement, SLA). 

Nejvýhodněji bude hodnocena nabídka, která nejlépe popíše 
zajištění chodu a aktualizace aplikace včetně komunikace se 
správcem webu a zároveň navrhne řešení technický problémů 
včetně popisu SLA.  

Nepopíše-li uchazeč požadované dílčí kritérium v nabídce 
obdrží v daném kritériu 0 bodů. 

5 % 

 
 
Popis dílčích kritérií 3-6 bude doložen v popisu nabízeného plnění a to tak, aby byl popis 
jednotlivých částí hodnotících kritérií zřetelně oddělen. 
 
Hodnocení:  
 
Pro cenovou část hodnotících kritérií je rozhodující nabídková cena bez DPH uvedená 
v krycím listu nabídky. Přičemž nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší cenou. Nabídky 
s nejnižší cenou obdrží 100 bodů a ostatní nabídky obdrží počet bodů poměrem nejvýhodnější 
versus hodnocená nabídka.  
 

Nabídka s nejnižší cenou 

----------------------------------     x 100 x váha daného kritéria  

Nabídka s vyšší cenou  

 
 
Hodnocení nabídek v dílčích kritériích 2-5 bude probíhat, tak že nejvýhodnější nabídce bude 
přiděleno v každém dílčím kritériu 100 bodů a ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů 
ve vztahu naplnění k nejvýhodnější nabídce. Postup při přidělování bodu v kritériích 3, 4, 5, 6 
bude hodnotící komisí řádně odůvodněn.  
 
Následně se body získané v jednotlivých dílčích kritériích sečtou.  

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka 
s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším dosaženým 
bodovým skórem. 

https://www.vubp.cz/
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7. Požadavky na podání a obsah nabídky 

Zadavatel požaduje nabídku doručit formou písemné (příloha emailu) nabídky ve formátu pdf, 
do konce lhůty pro podání nabídek na email stepanek@vubp-praha.cz. 
 
V případě zájmu je možné pro dodatečné vysvětlení obsahu nabídky také nabídku 
odprezentovat zadavateli živě, a to po dohodě přes Microsoft Teams nebo obdobnou platformu 
umožňující online komunikaci. Tato forma nenahrazuje doručení nabídky písemnou formou. 
Hodnocení nabídky bude učiněno na základě písemné formy nabídky. 
 
Nabídka musí obsahovat: 
 

• Vyplněný krycí list nabídky (viz příloha č. 1 Výzvy) 

 

• Popis nabízeného plnění: 

o Představení společnosti a týmu, který by se podílel na realizaci, včetně 

standardních identifikačních údajů společnosti (firma / jméno a příjmení, sídlo, 

IČ, DIČ, telefon a email pro komunikaci) a seznamu veškerých případných 

subdodavatelů, kteří by se na projektu podíleli 

o Stručné představení navrhovaného řešení, včetně popisu technologií 

o Plánovaný časový harmonogram (s předpokládanou maximální dodací lhůtou 

do 31.12.2021) 

o Seznam významných klientů společnosti v rámci předmětu tohoto výběrového 

řízení 

 

• Cenovou nabídku dle jednotlivých dílčích kritérií včetně rozpadu na položky. Cenová 

nabídka musí být úplná a obsahovat všechny položky a náklady nezbytné pro 

realizaci poptávaného předmětu plnění: 

Dílčí kritérium č. 1 (celková cenová nabídka s hodinovými sazbami pro jednotlivé 

členy týmu a detailem pro jednotlivé etapy projektu): 

o Příprava projektu, analýzy 

o Wireframing 

o Grafické práce 

o Frontend a backend programování 

o Testování 

o Plnění obsahem 

o Spuštění projektu 

Dílčí kritérium č. 2: 

o Nabídku na servis a správu webových stránek 

 

• Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (viz příloha č. 3 Výzvy) 

 

• Prohlášení o akceptaci obchodních podmínek (viz příloha č. 5 Výzvy) 

 

• Další kvalifikační požadavky na uchazeče: 

https://www.vubp.cz/


Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 

6 
 

o Roční obrat společnosti alespoň 2 miliony korun a tímto obratem se rozumí aktivity 

shodné s předmětem plnění veřejné zakázky, tyto kvalifikační předpoklady budou 

doloženy čestným prohlášením. 

o Zkušenost s návrhem webových aplikací v obdobném rozsahu doloženou odkazy 

na 3 referenční projekty srovnatelného předmětu, včetně stručného popisu 

technického řešení a rozsahu projektu 

8. Závěrečná ustanovení 

Odeslání výzvy nelze považovat za nabídku k uzavření smlouvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez uvedení důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s účastníky o podaných nabídkách, při zachování zásad 

zadávacího řízení. 

9. Přílohy výzvy 

Přílohy výzvy tvoří: 
1. Krycí list nabídky 
2. Popis předmětu zakázky 
3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 
4. Obchodní podmínky 
5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek 

 
 
 
V Praze dne 13. 08. 2021 
 
 
……………………………………… 
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA 

 

https://www.vubp.cz/
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