POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě poptává:
dodávku kvizové aplikace(softwaru) pro KHS MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava.
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka 1 ks kvizové aplikace (softwaru). Jedná se o dodávku
softwaru s instalací, podporou a zaškolením našich pracovníků.
Zadání funkcionality kvizové aplikace (softwaru):
-

-

nezávislost na internetu - vyplňování kvízů bude probíhat ve venkovních prostorech bez signálu
na akcích typu „Dny NATO“ apod.
šablona v barvách dle požadavku s logem
uživatelská konfigurovatelnost aplikace (formát, barva, písmo, atd.)
uzpůsobení pro dotykové obrazovky
možnost uživatelsky vytvořit neomezené množství kvízů, otázek a odpovědí
odpovědi na otázky formou textu či obrázků (a,b,c,…)
odpovědi – jedna správná, více správných, žádná
při špatné odpovědi zobrazit ihned správnou
po vyplnění kvizu zobrazit vyhodnocení, kolik otázek zodpovězeno správně (např. „7 z 10“),
zobrazit formou koláčového či jiného grafu
konfigurovatelná demografická data - možnost vyplnění demografických údajů respondenta
(např. věk, pohlaví, vzdělání atd.) a další statistické údaje pro anonymní sběr dat. Vyplní
respondent na začátku před samotným testem.
zpracování a vyhodnocení statistických dat dle stanovených kritérií (např. Kviz č. 1 vyplnilo
správně 78% osob, 5% s jednou chybou, atd., Kvizu č. 1 se zúčastnilo 30% osob ve věku 18-30
let, 25% ve věku 31-50 let, atd., pohlaví, vzdělání, další).

Termín dodání aplikace(softwaru): do 15.10.2016
Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a
podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín
zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky.
Osobní konzultace na pracovišti KHS MSK se sídlem v Ostravě s kontaktními osobami
umožněna!
Kontaktní osoby:
Mgr. Jan Beneš, tel. 595 138 123e-mail: jan.benes@khsova.cz
Ing.Jiří Purgat, tel.595 138 120, e-mail: jiri.purgat@khsova.cz
Nabídka musí obsahovat:
- krycí list nabídky (krycí list nabídky (příloha č. 1) bude vyplněn, podepsán a opatřen
razítkem a datem podpisu)
- popis, parametry a požadovanou funkcionalitu (viz výše)
- celkovou cenu v Kč vč. DPH
- délku záruční lhůty
- kopii dokladů opravňující k podnikání (výpis z OR,živn.list) k termínu podání nabídky
ne starší 90 dnů
- proškolení pracovníků na našem pracovišti
- návrh smlouvy
- jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český
- servis a údržbu

Nabídnutá cena bude považována za cenu konečnou, která zohledňuje veškeré náklady
dodavatele, spojené s předmětnou zakázkou a jeho přiměřený zisk. Nebude dále zvyšována a
obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění služby a to i ty, které
mohl na základě svých odborných znalostí zhotovitel předpokládat.
Maximální předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky malého rozsahu činí
40 000,- Kč vč. DPH.
Uchazeči předají své nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli
žádné nároky. V případě účasti zahraničního dodavatele, proběhne platba v měně Koruna
česká.
Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez písemného souhlasu
zadavatele.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Kritériem hodnocení bude:
• Cena vč. DPH-váha 70%
• Kvalita nabízeného řešení 30%
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených dílčích kritérií aplikovat kvantitativní metodu
hodnocení. Pro hodnocení nabídek bude použita bodová stupnice v rozsahu 0 -100 bodů.
Vzhledem k tomu, že k dílčím hodnotícím kritériím je přiřazena váha v % bude pro hodnocení
a správné přiřazení bodů využit vzorec (viz níže), čímž bude zaručeno dodržení ustanovení § 6
zákona č.137/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 79, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., bude
hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.
100 *

hodnota nejvýhodnější nabídky
hodnota nabídky
* váha dílčího kritéria (%)

Dodavatel předloží nabídku v uzavřené a zalepené obálce.
Nabídky zašlete poštou nebo doručte osobně na:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Dodávka softwaru–
NABÍDKA NEOTEVÍRAT“, která bude na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.
Termín ukončení poptávkového řízení: do 2.9.2016 do 14,00 hod.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Vyřazené podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. bez udání důvodu. Zadávací řízení a zadání
zakázky nespadá pod režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně.
Ing.Wieslaw Galuszka, v.r.
Vedoucí oddělení provozně organizačního

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Zadavatel
název
sídlo
IČ
zastoupený
kontaktní osoba
e-mail

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2
71009167
MUDr.Helena Šebáková –vedoucí služebního úřadu
Mgr.Jan Beneš, Ing. Jiří Purgat
Jan.benes@khsova.cz, jiri.purgat@khsova.cz

Uchazeč
obchodní jméno
sídlo
IČ
DIČ
zápis v obch. rejstříku
statutární orgán
osoba zmocněná
telefon
fax
e-mail

Nabídková cena – kvízová aplikace (softwar)
Cena celkem bez DPH:

Sazba a částka DPH

Cena celkem včetně DPH

Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací.
V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti.
Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.
datum

místo

