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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  

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

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve 
virtuální realitě pro zdravotnictví 

 
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 Ing. Anna Cidlinová, Ph. D.  

cidlinova@vubp-praha.cz 
tel.: 605 746 385 

 

 
(dále jen „Zadavatel“) 
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1 Předmět zakázky 

Předmětem zakázky je závazek dodat – vytvořit/vyvinout aplikaci pro vzdělávání v oblastech 
bezpečnosti a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a zároveň autonomní posouzení 
nabytých znalostí a schopností školení. Aplikace bude sloužit zadavateli a veškerým 
zdravotnickým zařízením při poskytování služeb v oblasti zaškolení BOZP jak nových, tak 
stávajících pracovníků. 
 
Detailní popis předmětu zakázky tvoří Přílohu č. 2 výzvy. 
 
Požadovaný termín realizace do: 20.12.2021 
 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 750 000 Kč 

2 Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 11. 2021 ve 12:00 hod. 

3 Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilosti předložením 
čestného prohlášení dle Přílohy č. 3. 
 
Technickou kvalifikaci splní dodavatel, pokud předloží: 

1. Realizované aplikace ve virtuální realitě (min. 5). 
o prokázání: existence aplikace/reference firem, kt. aplikace používají 

2. Spolupráce s Fakultní nemocnicí, která bude zajišťovat součinnost při testování 
výstupů projektu.  

o Prokázání: Smlouva/čestné prohlášení 
3. Realizační tým s následujícími požadavky na vzdělání (dosažené vzdělání v níže 

požadovaných oborech bude doloženo kopií vysokoškolského diplomu: 

o Ergonom, zdravotník - alespoň jedna z následujících možností: 

● Magisterské studium technické fakulty (strojní) se zaměřením na obor 
ergonomie (zakončeno titulem Ing.) 
● Jiná magisterské studium technické fakulty (zakončeno titulem Ing.) + 
/úspěšně absolvovaný kurz české ergonomické společnosti s titulem: Specialista 
v ergonomii "Specialista v ergonomii" - úspěšný kurz a zkouška — Česká 
ergonomická společnost (ergonomicka.cz) 
● Vysokoškolské vzdělání zdravotnického zaměření (zakončeno titulem Ing.) + 
atestace v pracovním lékařství 
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o Programátor VR 

● Magisterské studium technické fakulty (strojní) se zaměřením na průmyslové 
inženýrství (zakončeno titulem Ing.) 

 

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 uvedeny v Příloze č. 4 této výzvy. Vzor 
prohlášení o akceptaci obchodních podmínek tvoří Přílohu č. 5 této výzvy.   

5 Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek 

Zadavatel provede po podání nabídek jejich posouzení a hodnocení. 
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 nabídky v zapečetěné (pečlivě uzavřené) 
obálce, do konce lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele, k rukám Ing. Anna Cidlinové, 
Ph.D. Obálka musí být Označena názvem výběrového řízení, identifikací účastníka a výrazným 
nápisem „NEOTVÍRAT“.  
Nabídka musí být tvořena vzájemně spojenými (svázanými) listy, které budou zajištěny proti 
vyjmutí z nabídky. 
 
 
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 základní a profesní kvalifikace (viz Příloha č. 3 výzvy) 
• Technickou kvalifikaci dodavatele 
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• 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 až do doby než bude 
s vybraným uchazečem podepsána realizační smlouva. 
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 ……………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA 
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