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VÚBP, v.v.i. Praha 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  

 

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

Virtuální realita pro vzdělávání v oblasti 
povinných školení 

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 

Zadavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
IČ 00025950 
Adresa Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 
Zastoupení PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel  
Kontakt Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.  

cidlinova@vubp-praha.cz 
tel.: 603 931 918 

 

 
(dále jen „Zadavatel“) 
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1 Předmět zakázky 

Předmětem je závazek dodat – vytvořit referenční tréninkové prostředí pro oblasti 
povinných školení OOPP ve zdravotnictví a sociálních službách. 
Navrhované tréninkové prostředí bude vytvářeno ve virtuální realitě pro uživatele, kteří 
disponují daným hardwarem (VR brýle), a současně ale musí být i přístupné běžnému uživateli, 
který tímto hardwarem nedisponuje (3D aplikace pro zobrazovací zařízení). 

Detailní popis předmětu zakázky tvoří přílohu č. 2 výzvy. 
Požadovaný termín realizace červen–srpen 2021 

2 Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek vyprší dne 14.05.2021 v 12:00:00 hod.  

3 Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

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

4 Obchodní podmínky 

S vybraným účastníkem zadavatel uzavře realizační smlouvu, která bude 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.   

5 Hodnotící kritéria 

Zadavatel vybere nejvhodnějšího účastníka na základě porovnání nabídkových cen, přičemž 
za nejvýhodnější bude považována nejnižší nabídková cena. Rozhodující je nabídková cena 
bez DPH uvedená v krycím listu nabídky. 

6 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 cidlinova@vubp-praha.cz.  
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Nabídka musí obsahovat: 
• Vyplněný krycí list nabídky (viz příloha č. 1 výzvy) 
• Popis nabízeného plnění 
• Cenovou nabídku včetně rozpadu na položky, cenová nabídka musí být úplná a 

obsahovat všechny položky a náklady nezbytné pro realizaci poptávaného předmětu 
plnění. 

• Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (viz příloha č. 3 výzvy) 
• Prohlášení o akceptaci obchodních podmínek (viz příloha č. 5 výzvy) 

7 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. 

8 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 4. 5. 2021 
 
 
……………………………………… 
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA 
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