Výzva k podání nabídek / Zadávací dokumentace
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:

Předmět zakázky:
(služba/dodávka/stavební práce)
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):
Lhůta, způsob a místo pro
podávání nabídek (data zahájení
a ukončení příjmu, vč. času)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.4.00/17.0056
PARTNERSTVÍ PRO ARCHEOLOGII
„Dodávka, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
tříkamerového 3D scanneru pro trojrozměrnou dokumentaci
archeologických nálezů a detailů odkrytých archeologických
situací“
Tato výzva k podání nabídek obsahuje zadávací podmínky pro
výše jmenovanou veřejnou zakázku malého rozsahu a tvoří
zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. V dalším textu je
označována jako zadávací dokumentace.
dodávka
15.9.2011
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
49 77 75 13
CZ 49 77 75 13
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
Manažer projektu
723 735 959
smejda@kar.zcu.cz
Uchazeči podají písemnou nabídku v českém jazyce v řádně
uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření,
a to buď doporučeně poštou na adresu:
Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Pavla Vinšová
Fakulta filozofická
Katedra archeologie
Sedláčkova 15
306 14 Plzeň
nebo osobně na adresu Sedláčkova 38 do dveří číslo 207
(nejlépe po telefonické domluvě 724 089 978 – P. Vinšová).

Nabídka bude označena nápisem:
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NEOTVÍRAT!
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
tříkamerového 3D scanneru pro trojrozměrnou
dokumentaci archeologických nálezů a detailů odkrytých
archeologických situací“

Popis předmětu zakázky:

Technická specifikace:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. září ve 12:00 hodin.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, montáž,
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy tříkamerového 3D
scanneru pro trojrozměrnou dokumentaci archeologických
nálezů a detailů odkrytých archeologických situací pro Fakultu
filozofickou Západočeské univerzity v Plzni.
Předmět veřejné zakázky se skládá z těchto částí:
- tříkamerový laserový 3D scanner
- příslušný software pro ovládání skeneru a export
naměřených dat ve formátech PLY, OBJ, STL, VRML, TXT.
Všeobecné požadavky na měřící systém
 ruční tříkamerový laserový 3D scanner snímající zároveň s
geometrií měřeného objektu i jeho povrchovou texturu
 zdravotně nezávadný
 systém musí umožnit barevné snímky s vyšší úrovní rozlišení
(optimálně 250 dpi)
 systém musí umožnit zobrazení a měření v reálném čase,
měřená hodnota musí být okamžitě alfanumericky nebo
graficky zobrazená na monitoru PC
 výsledkem měření je polygonová síť s volitelným rozlišením
včetně barvy povrchu, možnost okamžitého ukládání dat na
disk počítače
 použití v interiéru i exteriéru
 mobilní zařízení držené v ruce obsluhy
 dodavatel systému včetně softwaru, instalace, školení a
technické podpory musí být jedna společnost
Požadavky na způsob měření
 systém musí umožňovat plnohodnotné měření přímé
vzdálenosti nebo vzdálenosti po povrchu objektu mezi
dvěma označenými body
 skener musí mít schopnost nasnímání opticky rozdílných
povrchů
Požadavky na technické parametry měřicího systému
 systém musí být v takové konfiguraci, aby jej mohla
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obsluhovat 1 osoba
bezpečnost měřicího systému musí taková, aby práce se
systémem mohla probíhat bez doplňkových bezpečnostních
pomůcek

Požadavky na software
 skenování a zobrazení v reálném čase
 prostorové otáčení zobrazeného trojrozměrného obrazu
 vyhlazení a vyplnění děr v zobrazení, změna rozlišení 3D
modelu, editace sítě
 převod dat na standardní formáty běžně používané v oboru
3D skenování: STL, WRML, OBJ, TXT
Požadavky na technickou podporu
 základní školení softwaru a hardwaru bude v českém jazyce
a součástí dodávky
 lokální podpora v českém jazyce
Další požadavky na měřící systém
 návody na obsluhu v českém jazyce
 zaškolení obsluhy v českém jazyce
Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč:
Typ zakázky:
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky
Doba a místo plnění zakázky.

754.000,- Kč bez DPH (905.000,- včetně DPH)
zakázka malého rozsahu
Předpokládaný termín uzavření konkrétní kupní smlouvy je říjen
2011 (návrh smlouvy viz Příloha č. 1).
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující
termíny:
Zahájení plnění zakázky: neprodleně, nejpozději do 20 dnů od
podpisu kupní smlouvy.
Místem plnění budou pracoviště zadavatele v Plzni.
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Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
dokumentace:

 Nabídková cena – 100%
Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu v CZK
bez DPH. Toto je cena maximální a nesmí být v průběhu plnění
zakázky překročena, jinak bude nabídka vyřazena ze soutěže.
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující
živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90
kalendářních dní. Je možné předložit originál či úředně
ověřenou kopii.
Požadavek na uvedení kontaktní Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
osoby uchazeče:
její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče. Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude
návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za
uchazeče jednat nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou;
originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být
v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče;
v opačném případě je nabídka uchazeče neúplná.
1. Uchazeč je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné
zakázky v rozsahu této zadávací dokumentace. Pokud uchazeč
nepodá nabídku na celý předmět veřejné zakázky, jedná se o
neúplnou nabídku, která bude vyřazena z dalšího hodnocení.
2. Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech
těchto subdodavatelů. V případě, že část veřejné zakázky bude
plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v návrhu
smlouvy, jaká část plnění bude zadána třetím osobám a které
osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho
identifikační údaje).
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté
uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto
ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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5. Uchazeč je povinen v návrhu smlouvy respektovat právo
zadavatele neodebrat veškeré plnění, a to bez jakýchkoliv
sankcí.
6. Zadavatelem předložený návrh kupní smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, je pro uchazeče
závazný, uchazeči nejsou oprávnění do návrhu smlouvy
zasahovat, jinak je to důvod k vyloučení. Návrh smlouvy
uchazeče nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací
dokumentaci.
7. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní
smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Uchazeči jsou oprávněni do vzorového návrhu Kupní smlouvy
doplnit pouze údaje v místě označeném žlutou barvou. Žádné
další zásahy do vzorového návrhu Kupní smlouvy nejsou
přípustné.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán
statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem
zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie
zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí
návrhu smlouvy uchazeče.

Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Příloha č. 1 – Kupní smlouva (bude uzavřena s uchazečem, který podal vítěznou nabídku).
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