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Ministerstvo kultury

Příloha č. 1

výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
V souladu se ZVZ § 44, Zadávací dokumentace

Zakázka: Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů
Jedná se o zakázku na dodávku technického zařízení pro digitalizaci glóbů
Název projektu: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Poskytovatel: Česká republika-Ministerstvo kultury
Kód programu: DF, Identifikační kód projektu: DF11P01OVV021

A. Obchodní podmínky, včetně platebních
1. Obchodní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat jiný termín realizace případně výběrové řízení zcela zrušit. Nabídka musí
akceptovat požadavky výzvy a případné podmínky uchazeče, které by měl zadavatel splnit, viz požadavky na
obsah smlouvy
• Zadavatel má právo bez jakýchkoli sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na
základě smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem: Česká republika-Ministerstvo kultury případně
Úřadem pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), označeny za nezpůsobilé.
• Návrh smlouvy musí obsahovat záruční a pozáruční podmínky servisu na dodanou dodávku. Zadavatel
požaduje záruční a pozáruční servis na dodané zboží (předmět této zakázky) v rozsahu a lhůtách
vymezených v kapitole B., odst. 4, Záruční a pozáruční servis. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami
• Smluvní pokuty za nedodání zboží v termínu plnění a za nezaplacení faktury zadavatelem musí být součástí
návrhu smlouvy na dodávku. Výše smluvní pokuty musí být v souladu s Obchodním zákoníkem.
2.

Platební podmínky
Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu „Protokolu o předání a převzetí
předmětu plnění“ mezi prodávajícím a kupujícím. Splatnost faktury je 14 dní ode dne obdržení faktury
kupujícím.
• Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, zejména přesné označení smluvních stran a jich se
týkající daňové údaje, číslo faktury, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum
splatnosti faktury, číslo kupní smlouvy, označení předmětu plnění, fakturovanou částku, bankovní spojení
prodávajícího.
• Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje, je kupující oprávněn v době její splatnosti fakturu vrátit
prodávajícímu, a to buď osobně proti písemnému potvrzení, nebo doporučeným dopisem s „dodacím
tiskopisem“. Prodejce je povinen vystavit fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Do doby splatnosti nové
faktury není kupující v prodlení s placením kupní ceny předmětu plnění.

B. Technické podmínky
Požadavky na digitalizační zařízení pro glóby:
1. projekční, konstrukční a výrobní práce na digitalizačním zařízení pro digitalizaci glóbů. Při digitalizaci
historických glóbů je třeba dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení s těmito památkami, tak aby nedošlo
k jejich poškození, dále je třeba zajistit veškeré potřebné technické podmínky pro jejich fotogrammetrické
snímání (nehybné umístění, možnost pootáčet glóbem vloženým do zařízení kolem jeho svislé a vodorovné
osy o nastavitelné velikosti úhlů, rovnoměrné osvětlení se zatemněním okolního světla atd.).
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2. mobilita: zařízení musí být rozložitelné na některé základní díly (stativ, otočná část, válečky pro uložení
glóbu, osvětlení, zatemnění,…), přičemž citlivé díly musí být přepravovány ve speciálních obalech
(přepravních kufřících),
3. stativ zařízení musí mít podložku (gumovou či umělohmotnou) pro bezpečné postavení na podlahu bez
možnosti jejího poškození,
4. otočné zařízení musí být urovnatelné do vodorovné roviny pomocí kontrolní libely,
5. protože glóby mají různou velikost, která není předem známa, musí zařízení pro jejich uložení zajistit, aby
střed glóbu byl vždy ve svislé ose rotace zařízení (glóbus se musí umístit do otočného zařízení tak, aby svislá
osa rotace procházela jeho středem), přitom během fotografování a otáčení glóbu nesmí dojít k jeho
vychýlení z této posice,
6. válečky do kterých bude glóbus uložen musí mít povrch z měkkého materiálu (guma, silikon) a jejich chod
musí být lehký natolik, aby nemohlo dojít k poškození glóbu ani jeho povrchu,
7. vzájemné vzdálenosti mezi válečky pro uložení glóbu musí být regulovatelné podle velikosti glóbu pro jeho
správné uložení,
8. otáčení kolem svislé osy musí být měřitelné/nastavitelné ve stupních (postačí např. pomocí ozubeného
kolečka se západkou s jemností 1o ),
9. musí být možnost pootáčet v zařízení glóbem kolem jeho vodorovné osy,
10. bude třeba více (3 až 5) principielně totožných zařízení pro různé velikosti glóbů, je totiž třeba mít možnost
fotografovat glóby o průměru v rozmezí od 5 cm do 120 cm, osvětlení a zatemnění jedno společné pro
všechny velikosti,
11. zařízení pro uložení glóbu nesmí bránit ani stínit jeho fotografování,
12. musí být zajištěno rovnoměrné osvětlení glóbu s tím, že nesmí docházet k přímému odrazu světelných
paprsků do objektivu fotoaparátu,
13. zařízení musí mít ochranu proti korozi a být opatřeno černou (matnou) barvou pro zamezení odrazu
světelných paprsků,
14. osvětlení musí vyhovovat potřebám profesionální fotografie, tj. speciální žárovky nikoliv běžné zářivky,
15. zatemnění musí vytvořit zatemněný pracovní prostor o půdorysu cca 3 x 3 m a výšce 2,2 m, ve kterém bude
celé zařízení včetně osvětlení a fotoaparátu umístěno, musí být rozebíratelné a mobilní,
16. zařízení musí umožnit vyfotografovat po částech (např. po ploškách 10o x 10o ) celý povrch glóbu (každou
jeho část).
Kontaktní osoba zadavatele VZ na dotazy o technické specifikaci:
Ing. Milan Talich, Ph.D. (milan.talich@vugtk.cz, telefon: 284 890 515, GSM : + 420 603 942 104).

C. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel připouští varianty řešení nabídek této veřejné zakázky.

D. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Uchazeč je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny, a to ve struktuře: cena bez DPH, DPH a cena
s DPH, viz bod 12 této výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky, včetně dopravy do
místa plnění a všech ostatních nákladů spojených s případným zaškolením obsluhy a zprovoznění předmětu dodávky
do doby předání zadavateli VZ. Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.

E. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč je povinen se při plnění předmětu této veřejné zakázky řídit a dodržovat pravidla a ustanovení zákona
137/2006 sb., ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách, v platném znění. Nabídka musí obsahovat nákresy s
popisem technického řešení, umožňující její hodnocení dle bodu 12) Výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění
kvalifikace

F. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí v souladu § 79 odst. 1, ZVZ a bodem 12) „ Výzvy“.
Vybraný uchazeč bude vyzván k uzavření smlouvy. Ostatní oslovení uchazeči budou o výsledku výběrového řízení
vyrozuměni písemně.
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