Naše zn.: 2015/145305/FNBRNO – 15.2.2-Va/Šk
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. listopadu 2015
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem zakázky jsou Animace k projektu „Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno“ financovaného z Norských fondů v rámci programu CZ 11 – „Iniciativy
v oblasti veřejného zdraví“, otevřená výzva pro Aktivitu II. Péče o děti.
Cílem programu je napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče.
Jedná se zejména o zajištění:
o

Videosekvencí pro prevenci dětských úrazů dle přiložené specifikace

Všechny poskytované informace a materiály pro publicitu projektu financovaného z Norských
fondů by měly být v souladu s dokumentem Communication and Design Manual. Příslušné
požadované šablony a vzory jsou dostupné na www.norwaygrants.com nebo
www.norwaygrants.cz ve formátu pdf. Vedle toho musí být součástí těchto informací viditelný
odkaz na Program CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ a zdroj financování, ze kterého
je program podpořen – Norské fondy.
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno a pracoviště zadavatele, případně poskytovatele.
Doba plnění: po celou dobu realizace projektu, s předpokladem ukončení projektu do 30.
4. 2016.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2016.
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon, statutární zástupce, kontaktní osoba)
vlastní nabídku zpracovanou v českém jazyce
návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče
doklad o splnění kvalifikace
součástí nabídky bude i její elektronická verze na CD
Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti
neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou
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řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
nabídková cena za jednotlivé položky a celková nabídková cena budou zahrnovat
veškeré náklady související se zajištěním předmětu plnění a budou zpracovány ve členění jednotlivých položek s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.
nabídková cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
Aktivita
Videosekvence, 5x
Videosekvence, 2x
Náklady celkem

Maximální výše nabídkové Maximální výše
ceny bez DPH
ceny vč. DPH
500 000,- Kč
605 000,- Kč
940 000,- Kč
1 137 400,- Kč
1 440 000,- Kč
1 742 400,- Kč

nabídkové

platební podmínky – platba proti faktuře po splnění zakázky se splatností 60 dnů.

5. Způsob prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a)
b)

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 podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů, kde dodavatel
musí prokázat, že v posledních 3 letech:
vytvořil minimálně 3 různé animační videosekvence – dostupné veřejně na internetu případně v jiných volně dostupných veřejných médiích či aplikacích. Všechny
3 referenční videosekvence musí mít různou grafikou, námět i zaměření. Videosekvence musí být v době podpisu smlouvy volně dostupné ke zhlédnutí na internetu
nebo jiných médiích.
alespoň třikrát řádně a včas poskytl službu, jejíž součástí byly grafické a výtvarné
práce s finančním objemem jednotlivých poskytnutých služeb minimálně 500 000 Kč
bez DPH nebo dopovídající ekvivalent v jiné měně
řádně a včas realizovanou poskytnutou službou se rozumí řádné a včasné splnění
závazků uchazeče při realizaci poskytnuté služby bez oprávněného vytknutí vad plnění objednatelem.
Nedílnou součástí nabídky uchazeče je, v rámci prokázání kvalifikace, i návrh klíčového snímku některé z videosekvencí, který je závazný pro pozdější provedení.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, kde bude uveden název
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poskytnuté služby, její objednatel, informace o poskytnuté službě a její rozsah, doba plnění,
finanční objem zakázky a kontaktní osoba objednatele; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

6. Poskytování dodatečných informací
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je
elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám
i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu
(https://ezak.fnbrno.cz/).
7. Variantní nabídky
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel
vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek či variantní nabídku.
8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.
9. Sankční ujednání
V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované ceny za každý započatý den prodlení.
Tyto sankce uchazeč zapracuje do návrhu smlouvy, který je povinnou částí nabídky.
10. Povinnost vítězného uchazeče
Povinností vítězného dodavatele je spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č. 320/2001 S., o finanční kontrole ve veřejné správě.
11. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
12. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit VZMR
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13. Termín a způsob podání nabídky
Do 11. 12. 2015 do 11:00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní
oddělení, přízemí, dveře č. 1062 v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 hod.
c) nabídka bude označena „Nabídka – Animace k projektu Preventivní buňka Centra
dětské traumatologie FN Brno“
d) Obálka musí být označena: NEOTEVÍRAT

14. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace
IČ:
65269705
DIČ:
CZ65269705
Sídlo zadavatele:
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární orgán:
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
71234621/0100
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace zakázky
Vyřizuje: Daniel Škoda, tel. 5 3223 2814

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2015.11.30
15:48:40 +01:00
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Příloha č. 1 – SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Animace k projektu „Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno“

Cíl: Seznámit děti s častými nebezpečími v prostředí, ve kterém se denně pohybují a poskytnout
jim srozumitelný návod, jak se těmto nebezpečím vyhnout.

Cílová skupina: děti ve věku 7-12 let

Stručný popis: Přehledné, snadno srozumitelné animované videosekvence, které by měly děti
z cílové skupiny zaujmout, pobavit a především poučit – seznámit je s možnými úrazy
v prostředích, kde se denně běžně pohybují, a poskytnout jim srozumitelný návod, jak se těmto
nebezpečím vyhnout. Zakázka má 2 části, které by měly být spojené podobnou grafikou
a přístupem k cílové skupině:
1) 5 několikaminutových animovaných „pasivních“ spotů (videosekvencí) seznamujících děti
s úrazy:
a.

Školními

b.

Domácími

c.

Úmyslnými

d.

Sportovními

e.

Volnočasovými

f.

Dopravními

2) 2 několikaminutové interaktivní videosekvence z oblasti dopravní a hlavní hrdina bude
a.

Chodec

b.

Cyklista

Hlavní hrdina bude postupně prožívat příběh, ve kterém se budou vyskytovat klíčové okamžiky, ve kterých bude možné příběh rozvětvit do dvou různých pokračování. Diváci
v promítacím sále budou mít možnost prostřednictvím hlasovacího zařízení odhlasovat odpověď a podle ní se příběh bude vyvíjet dál a podle toho se ukáže, co se stane při správném rozhodnutí, případně co při špatném. Při sledování na internetu bude mít možnost
ovlivnit příběh každý divák samostatně.
Platformy pro implementaci: Videosekvence, resp. videosoubory musí být spustitelné jako video
na všech nejvíce používaných dnešních platformách, tj. Windows 7, Windows 8, včetně podpory
Windows tabletů a notebooků s dotykovými obrazovkami, dále na tabletech s Apple iOS 8, Android
4 a vyšším OS. Součástí implementace je i umístění videa na Youtube a tvorba webové aplikace
pro interaktivní prohlížení a hosting této aplikace po dobu min. 2 let.
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Záruky: Dodavatel zodpovídá za plnou funkčnost webové aplikace po dobu dvou let od uvedení na
trh a to včetně plné funkčnosti na nových aktualizovaných OS a prohlížečích uvedených jejich výrobci na trh po dobu záruky (např. Windows 10, iOS 9 apod.)
Grafika a systém tvorby: Animované videosekvence budou zpracovány ve 2D. Dojem prostoru
bude vytvářet axonometrické zobrazené každé scény a pohyb postav scénou společně s případnými
dalšími objekty, se kterými bude docházet interakci. Grafika musí být barevná, přitažlivá, uvěřitelná a plně akceptovatelná pro cílovou skupinu dětí ve věku 7-12 let.

Krátké „pasivní“ videosekvence
Součástí projektu je navrhnout a realizovat 5 krátkých animovaných videosekvencí z následujících
oblastí:
a.

Školními

b.

Domácími

c.

Úmyslnými

d.

Sportovními

e.

Volnočasovými

f.

Dopravními

Každý spot bude mít přibližnou délku 3-4 minuty. Tato délka je průměrná a záleží na počtu situací,
které bude vhodné u každé oblastí rozvinout. Některé video tak může být kratší, zatímco jiné delší.
Žádný spot by neměl být kratší než 2 minuty nebo delší než 5 minut.
Součástí prací je návrh scénáře a grafiky. Scénář musí být navrhnut a vytvořen ve spolupráci s
odborníky na dětské úrazy, pediatry, psychology, trenéry a dalšími odbornými pracovníky tak, aby
výsledný spot dobře splňoval zadání, tj. seznámit děti s těmi nejčastějšími nebezpečími
v prostředích, ve kterých se denně pohybují a poskytnout jim srozumitelný návod, jak se těmto
nebezpečím vyhnout.
Grafika musí být barevná, přitažlivá, uvěřitelná a plně akceptovatelná pro cílovou skupinu dětí ve
věku 7-12 let. Základní zpracování grafiky bude ve 2D, kdy dojem prostoru bude vytvářen prostřednictvím axonometrie s několika paralaxními rovinami.
Scénář bude zpracován v několika fázích. Nejprve bude zpracován scénář v textové podobě, včetně
přibližného časování. Následně bude navrhnuta a odsouhlasena grafika základních prvků – hlavních
postav, předmětů, prostředí. Finálně bude zpracován grafický storyboard, kde budou jasně rozpracovány klíčové obrazové scény a upřesněno časování a zvukové efekty.
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Nedílnou součástí spotů je zvukový doprovod, který bude tvořen hudbou a zvukovými efekty. Je na
zpracovateli a dohodě se zadavatelem, zda budou spoty opatřeny i hlasovým namluveným doprovodem.
Zpracovatel je zodpovědný za originalitu autorského díla, případně za licencování jakýchkoli prvků,
ať již obrazových nebo zvukových, použitých v díle tak, aby dílo mohlo být veřejně provozováno
(na internetu, zařízeních uživatelů nebo technických prostředcích zadavatele) a to bezplatně minimálně po dobu záruky.

Interaktivní videosekvence

Součástí projektu je navrhnout a realizovat 2 animované interaktivní videosekvence s dopravní
problematikou, kde hlavní hrdina bude:
a.

Chodec

b.

Cyklista

Nejedná se o prosté sledování videa/filmu, ale o interakci s divákem. Hlavní hrdina bude postupně
prožívat příběh, ve kterém se budou vyskytovat klíčové okamžiky, ve kterých bude možné příběh
rozvětvit do dvou různých pokračování. Diváci v promítacím sále budou mít možnost prostřednictvím hlasovacího zařízení odhlasovat, jakým směrem se má hlavní hrdina v příběhu vydat a podle
jejich rozhodnutí se příběh bude dále vyvíjet. Každá videosekvence tak bude zdvojená. Bude možnost ukázat, co se stane při správném rozhodnutí, případně co při špatném. Při sledování na internetu bude mít možnost ovlivnit příběh každý divák samostatně.
Každá ze dvou interaktivních videosekvencí bude mít celkovou přibližnou délku 5 minut, přičemž
každá scéna v nich bude v podstatě zdvojená díky alternativnímu ději. Celková délka všech animací
tak bude tedy přibližně 10 minut u každé ze dvou interaktivních videosekvencí.
Součástí prací je návrh scénáře a grafiky. Scénář musí být navrhnut a vytvořen ve spolupráci s
odborníky na dětské úrazy, pediatry, psychology, dopravními experty a dalšími odborníky tak, aby
výsledné interaktivní videosekvence dobře splňovaly zadání, tj. seznámit děti s těmi nejčastějšími
nebezpečími v dopravě, na ulici, cestou do školy, při jízdě na kole apod., a poskytly jim srozumitelný návod, jak se těmto nebezpečím vyhnout.
Grafika musí být barevná, přitažlivá, uvěřitelná a plně akceptovatelná pro cílovou skupinu dětí ve
věku 7-12 let. Základní zpracování grafiky bude ve 2D, kdy dojem prostoru bude vytvářen prostřednictvím axonometrie s několika paralaxními rovinami.
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Scénář bude zpracován v několika fázích. Nejprve bude zpracován scénář v textové podobě, včetně
přibližného časování a alternativ. Následně bude navrhnuta a odsouhlasena grafika základních prvků – hlavních postav, předmětů, prostředí. Finálně bude zpracován grafický storyboard, kde budou
jasně rozpracovány klíčové obrazové scény a upřesněno časování a zvukové efekty. Ve storyboardu
budou rozpracovány i alternativní scénáře pro pozitivní i negativní dopady diváckého rozhodnutí.
Nedílnou součástí interaktivních animovaných videosekvencí je zvukový doprovod, který bude tvořen hudbou a zvukovými efekty. Je na zpracovateli a dohodě se zadavatelem, zda budou spoty
opatřeny i hlasovým namluveným doprovodem.

Zpracovatel je zodpovědný za originalitu autorského díla, případně za licencování jakýchkoli prvků,
ať již obrazových nebo zvukových, použitých v díle tak, aby dílo mohlo být veřejně provozováno
(na internetu, zařízeních uživatelů nebo technických prostředcích zadavatele) a to bezplatně minimálně po dobu záruky.
Hlasování bude prováděno prostřednictvím technického zařízení zadavatele a systém bude provozován na počítači s OS Windows 7 a datovým projektorem. Aplikace musí umožnit promítání videosekvencí dle volby uživatele v závislosti na výsledcích hlasování diváků.
Obdobný systém musí zpracovatel realizovat i v internetovém prostředí. Sledování děje a volba
závislá na divákovi bude realizována prostřednictvím jednoduché internetové aplikace provozovatelné ve všech běžně používaných internetových prohlížečích na desktopových i mobilních zařízení
se zohledněním jednoduchého používání diváky z cílové skupiny 7-12 let.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

