Zadavatel:
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
IČ: 61988987
Veřejná zakázka:
Dodávka oční kamery
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení
veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
V rámci výzkumu v pedagogických a psychologických vědách zabývajících se tématy jako čtení,
čtenářství, čtenářská gramotnost, porozumění textu atd. je řešena analýza očních pohybů po
obrazovce, případně jiném médiu. Záznam a analýza očních pohybů se realizuje pomocí oční kamery
a odpovídajícího software.
2. popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro
Eyetracking. Zařízení se využívá při testování pohybu očí na obrazovkách monitoru, případně na
tištěném materiálu. Současně je možno sledovat psychofyziologické parametry organizmu. Jde o oční
kameru se vzorkovací frekvencí 120 až 300 Hz s binokulárním sledováním.
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Zadavatel využije předmět veřejné zakázky k výzkumným aktivitám v oblasti pedagogických a
psychologických věd.
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Únor, 2013.

Prof. RNDr. Jiří
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Odůvodnění veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny
b) v popisu předmětu veřejné zakázky
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky,

a) --b) Kromě oční kamery stacionární byla do zakázky
přidána ještě oční kamera brýle, které budou použity při
výzkumu v terénu.
c) ---

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1

d) duben 2013

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil
při
stanovení zadávacích podmínek. Jde
zejména o rizika nerealizace veřejné
zakázky, prodlení s plněním veřejné
zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení
dalších finančních nákladů.

Nákup tohoto přístroje a jeho specifikace je pro fakultu
zásadní záležitost, přístroj bude využitelný na většině
kateder PdF. Jedná se o produkt nezastupitelný, díky
kterému fakulta získá konkurenční výhodu na českém
VŠ trhu. Nerealizováním nákupu přístroje na snímání
očních pohybů by došlo k zastavení celé jedné části
výzkumných projektů PdF a jejích kateder. Tento
výpadek by měl za následek zásadní snížení
vědeckých výstupů, tím také předpokládaných RIV
bodů s následnou finanční dekompenzací. Ztráty
neuskutečněním
projektu
spočívají
i
v dosud
proběhlých mezinárodních konferencích, kdy byli
pozváni odborníci pracující s Eyetrackingem a došlo by
tak k nevyužití jejich cenných poznatků v této
progresivní metodě sběru pedagogickopsychologických
dat.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolení
alternativy veřejné zakázky.

---

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění
plánovaného cíle.

---

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

---

2

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky
podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
seznam významných dodávek. (Veřejný
zadavatel
povinně
vyplní,
pokud
požadovaná finanční hodnota všech --významných dodávek činí v souhrnu
minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení
seznamu
techniků
či
technických útvarů. (Zadavatel povinně
vyplní,
pokud
požaduje
předložení --seznamu více než 3 techniků či
technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření
používaných
dodavatelem
k zajištění jakosti a popis zařízení či --vybavení dodavatele určeného k provádění
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly výrobní kapacity
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti
a výzkumu.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení vzorků, popisů nebo fotografií
zboží určeného k dodání.
---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného
výrobku
vydaného
příslušným orgánem.

---
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na
služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než
30 dnů od data vystavení faktury.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící
požadavek
na
pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší
než je 5 % ceny veřejné zakázky.

---

---

---

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůtu delší
než 24 měsíců.
---

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele
vyšší
než
0,2
%
z předpokládané hodnoty veřejné zakázky
za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05
% z dlužné částky za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný
zadavatel odůvodní vymezení obchodních
podmínek veřejné zakázky na dodávky a
veřejné zakázky na služby ve vztahu ke
svým potřebám a k rizikům souvisejícím
s plněním zakázky.

---

---

Ustanovení čl. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. Zadávací dokumentace,
která upravují podmínky dodání předmětu plnění, jsou
zadavatelem požadovány z důvodu nutnosti zajištění a
konkretizace těchto úkonů tak, aby předmět plnění mohl být po
instalaci ihned používán zaškolenými osobami.
Ustanovení 5.1.5. a 5.1.6. upravující záruční a pozáruční servis
jsou pro zadavatele nezbytné. Přístroj bude vytížen a bude
prostředkem výzkumu na PdF. Je nutné, aby v případě poruchy
nebo vady bylo zajištěno její co nejrychlejší odstranění.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Technická specifikace

Odůvodnění technické podmínky
Minimální požadavky na technickou specifikaci požadovaného
přístroje jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Minimální požadavky jsou definovány tak, aby nabízený přístroj
vyhovoval parametry svému budoucímu zamýšlenému využití
ve vědecké oblasti.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je
v souladu s ustanovením § 78 odst.
1 písm. b) zákona nejnižší
nabídková cena.

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění,
termín plnění, obchodní a smluvní podmínky zadavatel zvolil
jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu
v Kč.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Odůvodnění

Hodnota

---

---

V Ostravě, dne .........

_________________________
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor Ostravské univerzity Ostravě
statutární orgán zadavatele
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