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1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko“

2. ZADAVATEL
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Zadavatel:

Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
IČO: 660 02 222
Odpovědný útvar:

odbor evropské územní spolupráce
RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru
e-mail: Jiri.Horacek@mmr.cz

Kontaktní osoba pro vznesení žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám jakož i pro
případnou konzultaci nejasností týkajících se problematiky evaluací v programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko:

Mgr. Jan Pikna
e-mail: jan.pikna@mmr.cz

3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Nadlimitní veřejná zakázka na služby bude zadávána v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sbírky zákonů České republiky, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZVZ“). Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jedním uchazečem.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn
rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „VZ“) činí 6 000 000 Kč
bez DPH.
VZ není rozdělena na části ve smyslu § 98 ZVZ.

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1

Účel veřejné zakázky

Účelem realizace zadávacího řízení je naplňovaní povinností provádět vyhodnocení programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko (dále také „program“), a to na základě nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních a Metodického pokynu Národního orgánu pro
koordinaci (NOK) pro evaluace v programovém období 2014–2020.
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Vzhledem k rozsahu prací a potřeby zajištění specifické odbornosti, kterou zadavatel v rámci svých
interních kapacit nedisponuje je tato činnost zadávána formou veřejné zakázky.
Zakázka je realizována v rámci projektu „CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000027 Zajištění evaluací
programu Interreg V-A ČR - Polsko“ spolufinancovaného z technické pomoci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.
4.2

Popis předmětu veřejné zakázky

Plnění zakázky sestává celkem ze čtyř úkolů, které budou plněny v období let 2016 – 2019.
Úkol 1: Vyhodnocení průběžného stavu výsledkového indikátoru prioritní osy 4 programu (realizace
2016 – 2017)
Úkol 2: Ověření změn rozvojových potřeb programu (realizace 2016 – 2017)
Úkol 3: Hodnocení plnění priorit a specifických cílů programu (realizace 2016 – 2019)
Úkol 4: Ověření změn rozvojových potřeb programu (realizace 2018 – 2019).
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je v návrhu smlouvy a v její příloze. Tento návrh smlouvy je
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Výstupy z úkolů budou předkládány v českém, polském a anglickém jazyce.
4.3

CPV kód klasifikace veřejné zakázky

79419000-4 - Hodnotící poradenské služby
72316000-3 - Analýza dat
79311300-0 - Analýza průzkumu
79315000-5 - Společenskovědní výzkum

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1

Doba plnění

Zadavatel předpokládá zahájení plnění této v druhé polovině roku 2016. Plnění zakázky bude
ukončeno předáním závěrečných zpráv v termínu stanoveném v závazném návrhu smlouvy, který je
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy dojde bez zbytečného odkladu po rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a splnění všech podmínek stanovených ZVZ.
Termín zahájení plnění VZ je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy
s vybraným uchazečem.
5.2

Místo plnění

Místem plnění VZ bude Česká republika a Polská republika.
5.3

Prohlídka místa plnění

S ohledem na povahu předmětu VZ se ve lhůtě pro podání nabídek prohlídka místa plnění nekoná.
3

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

6.1

Neupravuje-li tato zadávací dokumentace výslovně jinak, řídí se požadavky zadavatele na kvalifikaci
ZVZ.
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění VZ je dodavatel, který:


splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ (viz čl. 6.3 této zadávací dokumentace),



splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ (viz čl. 6.4 této zadávací dokumentace),



předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ dle § 50 odst. 1
písm. c) ZVZ (viz čl. 6.5 této zadávací dokumentace) a



splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ (viz čl. 6.6 této zadávací dokumentace).

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a

a)

profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí

b)

plnění určeného k plnění VZ dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.
a) ZVZ.
Pokud z objektivních důvodů dodavatel nemůže prokázat splnění daného kvalifikačního předpokladu
stanoveným dokladem, je oprávněn předložit zadavateli jiný, rovnocenný, doklad. To neplatí u
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54
ZVZ.
6.2

Doba prokazování splnění kvalifikace / pravost a stáří dokladů

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
dodavatele, je-li v něm zapsán nebo výpis z jiné podobné evidence, nesmějí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky; tím není dotčena zvláštní úprava pro nejvyšší přípustné stáří výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů a pro nejvyšší přípustné stáří certifikátu vedeného v registru
certifikovaných dodavatelů.
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Doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel oprávněn předložit v prosté kopii. Zadavatel si
vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy po uchazeči, se kterým má být smlouva
uzavřena, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými uchazeč splnění kvalifikace
prokázal.
6.3

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c)

který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
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e)

který není v likvidaci,

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3

letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)], včetně výpisu z evidence Rejstříku trestů

právnických osob (v případě, že dodavatel je právnickou osobou),
b)

potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení

[písm. f)],
c)

potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)],

d)

čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), j) až l)].

Zadavatel dodavateli doporučuje použít k prokázání části základních kvalifikačních předpokladů, které
lze dle § 53 odst. 3 ZVZ prokázat čestným prohlášením, vzorový formulář dle přílohy č. 2 této
zadávací dokumentace.
6.4

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který zadavateli předloží kopii
a)

výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v nich dodavatel zapsán, a to v

souladu s § 54 písm. a) ZVZ, a
b)

dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, zejména dokladu

prokazující příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci, a to v souladu s § 54 písm. b) ZVZ.
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Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

6.5

Dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku zadavatele předložením čestného prohlášení o
ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.
Zadavatel dodavatelům doporučuje použít vzorový formulář čestného prohlášení o ekonomické a
finanční způsobilosti splnit VZ, jenž je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Technické kvalifikační předpoklady

6.6

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který zadavateli předloží:
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením

a)

jejich rozsahu a doby poskytnutí podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ. včetně kontaktních údajů
objednatele
Přílohou 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.
Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu se stanoví na:
-

poskytnutí 2 služeb, které spočívaly v hodnocení dotačního, stipendijního nebo grantového
programu v minimální souhrnné hodnotě za obě služby ve výši 1 500 000 Kč bez DPH, a

-

poskytnutí minimálně 1 služby, která spočívala v hodnocení socioekonomických efektů
dotačního programu, přičemž se může zároveň jednat o tutéž službu, kterou byla prokázána
kvalifikace podle předchozí odrážky.
seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky

b)

podle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ.
Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu se stanoví na:
-

sestavení realizačního týmu z 5 osob. Tři z těchto osob se v posledních 5 letech účastnily
hodnocení dotačního, stipendijního nebo grantového programu.

-

určení 1 osoby, která bude v pozici vedoucího realizačního týmu a bude odpovědná za řádné
plnění zakázky. Tento vedoucí realizačního týmu
o

vedl na pozici projektový manažer minimálně 1 evaluaci, jejíž hodnota byla alespoň
600.000 Kč bez DPH,

o

vykonal 3 roky praxe v oblasti evaluací,

o

pracoval 1 rok ve vedoucí pozici,
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o
-

pracoval alespoň na 2 evaluacích socioekonomického dopadu.

1 člen realizačního týmu hovoří česky a 1 člen realizačního týmu hovoří polsky na velmi
pokročilé úrovni nebo úrovni rodilého mluvčího, tedy C1 nebo C2 podle Společného
1

evropského referenčního rámce pro jazyky , přičemž se může jednat o tutéž osobu.
Dodavatel splnění předpokladu prokáže předložením strukturovaného profesního životopisu každého
člena realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat splnění minimální úrovně tohoto kvalifikačního
předpokladu. Jazykové požadavky je možné doložit například také rodným listem, maturitním
vysvědčením nebo jazykovým certifikátem, prokazujícím dovednost dohovořit se českým, resp,
polským jazykem na požadované úrovni. U každé služby, která je relevantní pro splnění kvalifikačního
předpokladu, bude uveden předmět plnění dané služby, finanční rozsah, doba plnění a kontaktní
osoby objednatele za účelem ověření prohlašovaných skutečností. K životopisům budou přiložena
čestná prohlášení členů realizačního týmu, ve kterém bude uvedeno, že člen realizačního týmu
souhlasí se svým zapojením do realizačního týmu této zakázky, a také, že veškeré informace,
uvedené v jeho životopisu jsou pravdivé. Čestné prohlášení doporučuje zadavatel koncipovat ve
formátu: datum, jméno a podpis člena realizačního týmu. Minimální požadovanou znalost češtiny a
polštiny dodavatel doloží příslušným certifikátem nebo jiným obdobným osvědčením.

7. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY dle § 68 odst. 3 ZVZ
Dodavatel je podle § 68 odst. 3 ZVZ povinen učinit součástí nabídky tyto dokumenty:
a)

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b)

seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního

kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (pouze pokud má dodavatel formu akciové
společnosti),
c)

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře v souvislosti se zadávanou VZ

zakázanou dohodu dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel pro zpracování povinné součásti nabídky podle § 68 odst. 3 ZVZ doporučuje použít vzorový
formulář dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

8. SUBDODÁVKY
Zadavatel pro plnění této VZ neomezuje rozsah případných subdodávek.
Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána pro plnění této VZ jako nejvhodnější, je povinen
před podpisem smlouvy (nebo nejpozději při podpisu smlouvy) předložit zadavateli písemnou zprávu,
1

Blíže např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
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v níž bude uvedeno, jaká část VZ bude plněna prostřednictvím subdodavatele. Informace obsažené
v této písemné zprávě budou zadavatelem použity za účelem vyhotovení písemné zprávy zadavatele
dle § 85 ZVZ. Neposkytnutí shora uvedené písemné zprávy zadavateli bude považováno za
neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ.

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY
Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této
zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn upravovat pouze ty části smlouvy, které jsou k tomu
určeny.
Návrh smlouvy v nabídce musí být ze strany dodavatele podepsán osobou k tomu oprávněnou.
V případě podpisu zástupcem bude tato skutečnost v podepsaném dokumentu výslovně uvedena a
jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující k zastupování dodavatele s
uvedením rozsahu jeho oprávnění.
Předpokládaná hodnota, která je zároveň maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenou, je
6 000 000 Kč bez DPH.
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu do tabulky, která je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.
V jednotlivých položkách tohoto cenového listu může být vyplněna hodnota 0, avšak dodavatel
v takovém případě tuto nabízenou hodnotu odůvodní ve své nabídce. Celková nabídková cena bude
uvedena i v návrhu smlouvy v korunách českých bez daně z přidané hodnoty (DPH). Do smlouvy v
článku II. dodavatel doplní také ceny za každý ze čtyř Úkolů, které musí odpovídat součtu Celkových
nákladů na výstup (jedná se o sloupec „s“ úplně vpravo), jež uvedl v cenovém listu. Součet cen za
všechny čtyři Úkoly musí odpovídat celkové nabídkové ceně.
Výše nabídkové ceny může být překročena, dojde-li době platnosti smlouvy ke změně daňových
předpisů s dopadem na nabídkovou cenu.
Termíny plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY VČETNĚ
DOKLADŮ K POSOUZENÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
10.1 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně v listinné podobě (viz
kapitoly 10.2 a 10.3) nebo elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na
adrese https://nen.nipez.cz/.
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10.2 Doporučené formální požadavky na zpracování nabídky v listinné podobě
Nabídka bude vyhotovena v 1 listinném originále, v 1 listinné kopii a v 1 elektronické kopii na CD nebo
DVD (v obecně čitelném formátu, nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání), označeném
„Elektronická kopie nabídky + název Dodavatele“. Originál nabídky doporučuje zadavatel na titulní
straně označit jako „Originál“.
Nabídku včetně případných příloh doporučuje zadavatel svázat do jednoho svazku.
Nabídku včetně případných příloh doporučuje zadavatel opatřit bezpečnostními prvky, které ji zajistí
proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich
neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků např. použít
provázku a přelepek opatřených podpisem oprávněné osoby a razítkem dodavatele.
Veškeré doklady doporučuje zadavatel kvalitně vytisknout, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky doporučuje zadavatel očíslovat průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1.
Výjimka z doporučení očíslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie,
které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li dodavatel přílohu či některý samostatný celek, který má již
listy očíslované, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou.
10.3 Požadavky na členění nabídky
Nabídku doporučuje zadavatel strukturovat následujícím způsobem:
1.

krycí list podle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace, který bude obsahovat:
a)

identifikaci veřejné zakázky,

b)

identifikační údaje dodavatele včetně osobních údajů v rozsahu § 17 písm. d) ZVZ a

kontaktních údajů dodavatele
2.

cenový list dle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace

3.

doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

4.

doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

5.

čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit VZ

6.

doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

7.

povinná součást nabídky dle § 68 odst. 3 ZVZ

8.

podepsaný návrh smlouvy na VZ dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (včetně přílohy č.

1 návrhu smlouvy s názvem „Popis předmětu plnění Smlouvy o dílo“, ve které je vymezen předmět
veřejné zakázky)
9.

přehled členů realizačního týmu dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace
10

10.

řešení vzorové úlohy dle přílohy č. 8 této zadávací dokumentace.

11.

případné další dokumenty.

11. ZPŮSOB, DOBA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku do 5. 9. 2016 do 10.00 hod. Nabídky se podávají písemně,
a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje
(NEN).
Nabídky v listinné podobě musí být podané v řádně uzavřené obálce na adresu (podatelnu)
Zadavatele: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce,
Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110 15.
Na obálce dodavatel uvede:
-

název veřejné zakázky „Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových
priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“

-

slovo „Neotevírat“

-

adresu, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 ZVZ.

Otevírání obálek se bude konat ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle Zadavatele na
adrese Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. Z organizačních důvodů je počet zástupců jednoho
dodavatele omezen na nejvýše dva. Účastní-li se otevírání obálek s nabídkami jiné osoby než členové
statutárního orgánu dodavatele, prokáží oprávnění jednat za dodavatele.

12. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA NABÍDEK
12.1 Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
12.2 Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhové hodnoty jsou:
-

nejnižší nabídková cena s vahou 40 %

-

zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky s vahou 30 %

-

kvalita nabízeného plnění posuzovaná na základě řešení vzorové úlohy s vahou 30 %.

12.3 Způsob hodnocení nabídek
Při veškerých výpočtech v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle
matematických pravidel.
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12.3.1 Nejnižší nabídková cena
V kritériu nejnižší nabídková cena bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. Nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla 40 a poměru výše nejnižší nabídkové ceny k výši
nabídkové ceny hodnocené nabídky a to podle následujícího vzorce:

Bodová hodnota =

Nejnižší nabídková cena
40 x

Nabídková cena hodnocené nabídky

Výsledek tohoto výpočtu bude bodovým hodnocením nabídky v dílčím kritériu „ nejnižší

nabídková

cena“.
12.3.2 Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky
V rámci tohoto kritéria budou posuzována dvě dílčí subkritéria:
•

Zkušenost členů realizačního týmu s evaluačními postupy (max. 50 bodů)

•

Zkušenost členů realizačního týmu s evaluačními metodami (max. 30 bodů)

12.3.2.1 Přehled členů realizačního týmu
Za účelem hodnocení v tomto dílčím kritériu zpracuje dodavatel Přehled členů realizačního týmu
přílohy č. 7 této zadávací dokumentace. Přehled členů realizačního týmu dodavatelé předloží ve své
nabídce.
Při posuzování v tomto dílčím kritériu budou zohledněny jen ty zkušenosti z výzkumů/zakázek, jejichž
objednatel byl s výsledky spokojen a neměl závažné výhrady k poskytnutému plnění. Za závažné
výhrady bude považována skutečnost, že při plnění došlo ke vzniku škody, kterou způsobil dodavatel,
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Zadavatel si vyhrazuje
oprávnění namátkově ověřit spokojenost a neexistenci závažných výhrad objednatele dřívějších
zakázek. Hodnoceny budou pouze zkušenosti ze zakázek, jejichž celková cena nebyla nižší než
100 000 Kč bez DPH.
Členové realizačního týmu, uvedení v Přehledu členů realizačního týmu se v případě zadání veřejné
zakázky dodavateli musí na realizaci zakázky podílet. Přehled členů týmu vymezuje odborné minimum
realizačního týmu, které dodavatel garantuje pro plnění veřejné zakázky. Pokud během realizace
veřejné zakázky vyvstane potřeba některého z členů zakázky nahradit, potom dodavatel navrhne
zadavateli nového člena realizačního týmu (např. zaměstnance nebo subdodavatele), který bude mít
minimálně takové zkušenosti jako člen týmu, který má být nahrazen. Změnu složení realizačního týmu
schvaluje zadavatel.
12.3.2.2 Subkritérium „Zkušenost členů realizačního týmu s evaluačními postupy“
Za výhodnější bude považována nabídka, která za své členy realizačního týmu doloží zkušenost s
větším množstvím evaluačních postupů podle Přehledu členů realizačního týmu. Nabídce budou
přiděleny body za každého člena realizačního týmu za každý postup, který použil v dřívějších
zakázkách podle následující tabulky:
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Bodování zkušeností členů realizačního týmu s evaluačními postupy
Postupy

Popis

Role člena u zakázky

Body

Skupinová moderovaná diskuze, za

Design

1

účelem

Realizace

0,5

Analýza dat

0,5

Design

1

Realizace

0,5

Analýza dat

0,5

2

zkoumání

Fokusní skupina

3

získávání

prostřednictvím

informací

interakce

jejích

účastníků.
Osobní dotazování

Osobní

prováděné

pomocí počítače

pomocí
(CAPI)

za

dotazování

prováděné

za

počítače

4

Telefonické

Telefonické dotazování prováděné za

Design

1

dotazování

pomocí počítače

Realizace

0,5

Analýza dat

0,5

Design

1

Realizace

0,5

Analýza dat

0,5

Design

1

Realizace

0,5

Analýza dat

0,5

Shromáždění expertů, zaměřené na

Design

1

sumarizaci a syntézu širokého spektra

Realizace

0,5

dat a informací o zkoumaném jevu s

Analýza dat

0,5

či

Design

1

s

Realizace

0,5

Analýza dat

0,5

5

(CATI)

On-line dotazování

On-line dotazování

6

(CAWI)

Osobní

Osobní dotazování

dotazování,

face-

to-face dotazování
(PAPI)

7

Panel expertů

8

cílem vytvoření shrnující
zprávy, nebo souboru doporučení
Individuální

Hloubková

strukturované

polostrukturovaná

a/nebo

polo-

strukturované
interview

strukturovaná
konverzace

dotazovanou osobou za účelem získání
informací.

9

2

Definice jednotlivých metod a postupů jsou dostupné v příručce EVALSED:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf.
3
Více viz EVALSED v kapitole 7, dostupné z:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
4
Tamtéž kapitola 1.
5
Tamtéž.
6
Tamtéž.
7
Tamtéž.
8
Tamtéž kapitola 6.
9

Tamtéž kapitola 9.
13

Případová studie

Detailní studium jednoho, případu za

Design

1

účelem aplikace získaných poznatků

Realizace

0,5

Analýza dat

0,5

při porozumění případům obdobným.
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Takto nasbírané body budou sečteny za všechny členy realizačního týmu. Za zkušenosti členů
realizačního týmu s jinými evaluačními postupy než uvedenými v této tabulce bude uděleno 0 bodů.
Nabídce bude v rámci tohoto subkritéria přiděleno tolik bodů, kolik jich získá daný realizační tým (tj.
bude se jednat o sumu bodů za všechny členy realizačního týmu). V případě, že součet dosáhne
hodnoty 50 bodů a více, bude nabídce přiděleno 50 bodů.
12.3.2.3 Subkritérium „Zkušenost členů realizačního týmu s evaluačními metodami“
Za výhodnější bude považována nabídka, která za své členy realizačního týmu doloží zkušenost s
větším množstvím evaluačních metod podle Přehledu členů realizačního týmu. Nabídce budou
přiděleny body pro každého člena realizačního týmu za každou metodu, kterou použil v dřívější
zakázce podle následující tabulky:
Bodování zkušeností členů realizačního týmu s evaluačními metodami
Metody zkoumání

11

Teorií vedená dopadová
evaluace – Teorie změny

12

Popis

Role člena u zakázky

Body

Hodnocení intervenční logiky,

Design výzkumu

2,5

prostřednictvím logické

Analýza dat

1,5

návaznosti stanovené Teorie

Syntéza výsledků

2

změny.
Kontrafaktuální dopadová

Experimentální výzkum, kdy je

Design výzkumu

2,5

evaluace – Randomized

pro zkoumanou skupinu

Analýza dat

1,5

konstruována kontrafaktuální

Syntéza výsledků

2

Control Trial

13

kontrolní skupina na základě
náhodného výběru.
Kontrafaktuální dopadová

Výzkum, kdy je pro

Design výzkumu

2,5

evaluace – Difference-in-

zkoumanou skupinu

Analýza dat

1,5

konstruována kontrolní

Syntéza výsledků

2

Difference

14

skupina na základě očekávání,
že na obě skupiny působí
stejné vlivy a jejich vývoj je
přibližně obdobný.

10

Tamtéž kapitola 2.
Definice jednotlivých metod a postupů jsou dostupné v příručce EVALSED:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf.
12
Tamtéž strana 54-55.
13
Tamtéž strana 80-81.
14
Tamtéž strana 82-91.
11

14

Kontrafaktuální dopadová

Výzkum založený na

Design výzkumu

2,5

evaluace – Propensity

spojování a pozorování

Analýza dat

1,5

zkoumané a kontrolní skupiny

Syntéza výsledků

2

score matching

15

dle relevantních charakteristik,
vyjádřených prostřednictvím
číselného skóre.
Takto nasbírané body budou sečteny za všechny členy realizačního týmu. Za zkušenosti členů
realizačního týmu s jinými evaluačními metodami než uvedenými v této tabulce bude uděleno 0 bodů.
Nabídce bude v rámci tohoto subkritéria přiděleno tolik bodů, kolik jich získá daný realizační tým (tj.
bude se jednat o sumu bodů za všechny členy realizačního týmu). V případě, že součet dosáhne
hodnoty 30 bodů a více, bude nabídce přiděleno 30 bodů.
12.3.2.4 Stanovení bodů v dílčím kritériu „Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“
Hodnotící komise sečte body přiřazené nabídce za subkritéria. Nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem čísla 30 a poměru součtu bodového hodnocení za subkritéria a čísla 80 a to podle
následujícího vzorce:
Součet bodového hodnocení za subkritéria u hodnocené nabídky
--------------------------------------------------------------------------------------------- X 30
Nejvyšší možné hodnocení za subkritéria (tj. 80).
Výsledek tohoto výpočtu bude bodovým hodnocením nabídky v dílčím kritériu „Zkušenosti osob
zapojených do realizace veřejné zakázky“.
12.3.3 Kvalita nabízeného plnění posuzovaná na základě řešení vzorové úlohy
Dodavatel vypracuje a v rámci nabídky předloží řešení vzorové úlohy, jejíž zadání je uvedeno v
příloze č. 8 této zadávací dokumentace. Předmětem posuzování předloženého řešení vzorové úlohy
budou skutečnosti vymezené v následující tabulce a budou hodnoceny podle v této tabulce
vymezených subkritérií a popisu přidělení bodů:

Č.

Skutečnosti

relevantní

pro

Popis subkritérií a přidělení bodů

hodnocení

15

Tamtéž strana 91 – 100.
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1.

Volba

(jedné

nebo

zkoumaných

více)

proměnných

pro zodpovězení

evaluační

otázky

Předmětem

hodnocení

bude

vhodnost

zvolených

proměnných pro zodpovězení evaluační otázky ve všech
jejích částech.
Nabídce budou přiděleny následující body:
5 bodů - za volbu proměnných, u které bude zřejmý vztah
ke vzniku nových pracovních míst v cestovním ruchu.
2,5 bodu – za volbu proměnných, u které bude dán
nejednoznačný vztah ke vzniku nových pracovních míst v
cestovním ruchu.
0 bodů - za nejméně vhodné budou považovány volby
proměnných, u kterých nebude vztah přímé ani nepřímé
úměry ke vzniku nových pracovních míst v cestovním
ruchu.

Logické

zdůvodnění

výběru

proměnných

Hodnocena

bude

míra

odůvodnění

zvolených

proměnných.
Nabídce budou přiděleny následující body:
5

bodů

-

za

dovození

a

vysvětlení

vztahu

zvolených proměnných k zodpovězení evaluační otázky.
2,5 bodu - za zdůvodnění, ve kterém nebude souvislost
mezi zvolenou proměnnou a zodpovězením evaluační
otázky vysvětlena nebo bude přiléhavá jen pro část
evaluační otázky.
0 bodů – za absenci zdůvodnění výběru.

Dostupnost

získání

dat

pro

zkoumané proměnné

Bude posuzováno, zda jsou zvolené proměnné dostupné,
čímž je skutečnost, že je možné získat relevantní data pro
měření před a po intervenci ve zkoumané skupině.
Nabídce budou přiděleny následující body:
5 bodů – pokud proměnná bude dostupná.
0 bodů - pokud proměnná nebude dostupná.

2.

Volba metody výzkumu, kterou

Předmětem hodnocení bude míra vnitřní validity zvolené

musí

metody při aplikaci na zvolenou proměnnou.

být

některá

z neexperimentálních metod pro

Hodnocena bude také míra zdůvodnění volby metody pro

konstrukci

zkoumanou proměnnou.

kontrafaktuální

dopadové evaluace, popsaných v

Nabídce budou přiděleny následující body:

EVALSED: The resource for the

5 bodů - pokud vnitřní validita dosáhne vysoké míry
16

evaluation

of

Development
guide.

Socio-Economic

spolehlivosti výstupů zkoumání a zároveň vysvětlení bude

-

přesvědčivé.

Evaluation

16

2,5 bodů - pokud vnitřní validita nedosáhne vysoké míry
spolehlivosti výstupů zkoumání nebo vysvětlení nebude

Vysvětlení míry vnitřní validity

přesvědčivé.

aplikované

0 bodů - pokud vnitřní validita výstupů zkoumání bude

metody

a

popis

aplikace této metody na řešení

nespolehlivá nebo vysvětlení nebude předloženo.

vzorové úlohy.
3.

Volba

jedné

nebo

srovnávacích

skupin

více

Předmětem hodnocení bude relevance volby ke zvolené

a

zkoumané proměnné a míra identifikovatelnosti externích

zdůvodnění volby.

vlivů, pomoci kterých bude možné určit trend zkoumané
proměnné v případě, že by modelový projekt na Dolní
Moravě nebyl realizován.
Nabídce budou přiděleny následující body:
5 bodů – pokud volba je taková, že umožní identifikovat
výrazné externí vlivy, které mohou způsobit podstatné
zkreslení při odpovědi na evaluační otázku.
2,5

bodů

pokud

volba

je

taková,

že

některé

identifikovatelné výrazné externí vlivy zůstaly opomenuty.
0 bodů – pokud volba je taková, že neumožní identifikovat
žádné externí vlivy.
4.

Volba jedné nebo více kontrolních

Předmětem

proměnných

kontrolních proměnných s výraznými externími vlivy.

pro

identifikovatelných

změření
výrazných

externích vlivů.

hodnocení

bude

souvislost

zvolených

Nabídce budou přiděleny následující body:
5 bodů – pokud volba pokrývá všechny identifikovatelné
výrazné externí vlivy, kdy ke každému je přiřazena
minimálně jedna relevantní kontrolní proměnná.
2,5 bodu – pokud zvolené kontrolní proměnné pokrývají
pouze některé identifikovatelné výrazné externími vlivy,
nebo

jen

některé

kontrolní

proměnné

jsou

k nim

relevantní.
0 bodů – pokud zvolené kontrolní proměnné nepokrývají
identifikovatelné výrazné kontrolní vlivy nebo žádné z nich
k nim nejsou relevantní.
Logické

zdůvodnění

kontrolních proměnných

výběru

Hodnocena

bude

míra

odůvodnění

proměnných.

16

Dostupné z:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf,
str. 82 – 119.
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zvolených

Nabídce budou přiděleny následující body:
5

bodů

-

za

dovození

a

vysvětlení

vztahu

zvolených proměnných k výrazným externím vlivům.
2,5 bodu - za zdůvodnění, ve kterém nebude souvislost
mezi zvolenou proměnnou a výraznými externími vlivy
vysvětlena nebo bude přiléhavá jen pro část evaluační
otázky.
0 bodů – za absenci zdůvodnění.
Dostupnost

získání

dat

pro

kontrolní proměnné

Bude posuzováno, zda jsou zvolené proměnné dostupné,
čímž je skutečnost, že je možné získat relevantní data pro
měření před a po intervenci ve zkoumané skupině.
Nabídce budou přiděleny následující body:
5 bodů – pokud proměnná bude dostupná.
0 bodů - pokud proměnná nebude dostupná.

Členové hodnotící komise, kteří se budou věnovat hodnocení řešení vzorových úloh, se seznámí se
všemi předloženými řešeními vzorové úlohy a individuálně je ohodnotí podle každého ze čtyř
subkritérií, uvedených v tabulce výše.
Následně členové hodnotící komise ve společném panelu projdou každé řešení podle subkritérií a
vzájemně sdělí si, jak v daném subkritériu posuzované řešení ohodnotili. V případě nesouladu jejich
hodnocení si vzájemně odůvodní, na základě čeho o bodové hodnotě rozhodli. Potom, co společný
panel projde všechna předložená řešení, se každý z hodnotitelů vrátí ke svým individuálním
posudkům na jednotlivá řešení a zaznamená konečnou bodovou hodnotu pro každé subkritérium
každého řešení, buď stejné jako před společným panelem nebo upravené o získané poznatky.
Po ukončení hodnocení bude z bodů udělených členy hodnotící komise na úrovni jednotlivých
subkritérií každého předloženého řešení vypočítán aritmetický průměr. Pro každou nabídku budou tyto
aritmetické průměry sečteny. Nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla 30 a
poměru součtu aritmetického průměru hodnocení nabídky k číslu 40 a to podle následujícího vzorce:
Součet aritmetického průměru hodnocení nabídky
--------------------------------------------------------------------------------- X 30
Nejvyšší možné hodnocení (tj. 40)
Výsledek tohoto výpočtu bude bodovým hodnocením nabídky v dílčím kritériu „Kvalita nabízeného
plnění posuzovaná na základě řešení vzorové úlohy“.
12.3.4 Celkové bodové hodnocení nabídek
Bodová hodnocení, jež získaly nabídky v rámci tří dílčích kritérií, se sečtou. Na základě výše součtu u
jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek od nejvyššího po nejnižší.
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13. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
Zadávací lhůta činí 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Dodavatel podáním nabídky dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele
informace o jeho nabídce v rozsahu dle ZVZ.
Pokud je v zadávacích podmínkách uvedeno jakékoliv označení zboží nebo služeb, která platí za
příznačné pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, je dodavatel vždy oprávněn použít i
jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

14. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Příloha č. 1:

Návrh smlouvy včetně popisu předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2:

Vzorový formulář k prokázání splnění některých základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3:

Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit VZ

Příloha č. 4:

Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Příloha č. 5:

Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 6:

Cenový list

Příloha č. 7:

Vzor vyplnění zkušeností získaných při dřívějším výzkumu/zakázce pro Přehled členů
realizačního týmu

Příloha č. 8:

Vzorová úloha včetně dat
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Příloha č. 2:

Vzorový formulář k prokázání splnění některých základních kvalifikačních předpokladů

Prokázání splnění některých základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
17

Návětí pro statutární orgán právnické osoby : Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
zastoupený [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem
uchazeč, který
Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
v souvislosti s veřejnou zakázkou „Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn
rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ splňuje níže uvedené základní
kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů jako uchazeč
c)

který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d)

vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e)

který není v likvidaci,

f)

který ve vztahu ke spotřební dani nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3

letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
17

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob
společně, je třeba aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.
20

V [místo podpisu], dne [datum]

_________________________
[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných]
[obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče]
[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných) jednat jménem uchazeče]
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Příloha č. 3:

Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit VZ

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst.
1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
18

Návětí pro statutární orgán právnické osoby : Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
zastoupený [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem
uchazeč, který
Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku „Evaluace plnění priorit a specifických cílů
a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“, která je
zadávána Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V [místo podpisu], dne [datum]

_________________________
[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných]
[obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče]
[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných) jednat jménem uchazeče]

18

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob
společně, je třeba aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.
22

Příloha č. 4:

Vzorový formulář čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách
Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (povinná součást nabídky)
19

Návětí pro statutární orgán právnické osoby : Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]
zastoupený [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že
Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem
uchazeč, který
Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený
[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že

a)

tímto předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele. Jsou jimi: …

b)

tímto předkládá seznam vlastníků akcií s podílem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
20
přesahuje 10% základního kapitálu (pouze pokud má dodavatel formu akciové společnosti): …

c) v souvislosti s veřejnou zakázkou „Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn
rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ zadávanou Českou
republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj ČR neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

V [místo podpisu], dne [datum]

_________________________
[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných]
[obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče]
[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných) jednat jménem uchazeče]
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Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob
společně, je třeba aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.
20

Dodavatel vyplňuje pouze, pokud má formu akciové společnosti.
23

Příloha č. 5:

Vzor krycího listu nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky:

„Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn
rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko“
2. Základní identifikační údaje

2.1 Zadavatel
Název:

Česká republika-Ministerstvo pro místní rozvoj

IČO:

66002222

Sídlo:

Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 110 15

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

RNDr. Jiří Horáček

Internetová adresa:

www.mmr.cz

Kontaktní osoba:

ředitel odboru evropské územní spolupráce

Jméno: Mgr. Jan Pikna
E-mail: jan.pikna@mmr.cz

2.2 Uchazeč
Název:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Právní forma:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo:

Tel., Fax:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoba oprávněná jednat za
uchazeče:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Tel., Fax, E-mail:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Kontaktní osoba:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Tel., Fax, E-mail:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
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Příloha č. 6:

Zpracované
výstupy

Cenový list

Náklady na sběr dat
formou deskresearch – rešerše
existující
dokumentace
a výstupů
z datových zdrojů
zadavatele
(v Kč)

Odborná
činnost

Označení a
výpočet sloupce

a

Podpůrná
činnost

b

Náklady na
sběr dat
formou
terénního
šetření –
dotazníková
šetření,
rozhovory,
fokusní
skupiny, atd.
(v Kč)
Odborná
činnost

c

Podp
ůrná
činn
ost

d

Náklady
na zpracování
dat, jejich
analýzu
a vyhodnocení
(v Kč)

Odborná
činnost

e

Podpůrn
á
činnost

f

Náklady na
syntézu závěrů a
formulaci
doporučení
(v Kč)

Odborná
činnost

g

Podpůr
ná
činnost

h

Náklady
na zapracování
připomínek
zadavatele
k předloženým
výstupům a jejich
finalizaci
(v Kč)

Odborná
činnost

i

Podpůrná
činnost

Náklady
na
jazykové
korektury
české
verze
(v Kč)

Odbo
rná
činno
st

Podp
ůrná
činno
st

Náklady
na
překlad
do
polského
jazyka
(v Kč)

Náklady
na
překlad
do
anglickéh
o jazyka
(v Kč)

Odbo
rná
činno
st

Podp
ůrná
činno
st

Odbo
rná
činno
st

Podp
ůrná
činno
st

k

l

m

n

o

p

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

j

Úkol č. 1
Vstupní zpráva
Data
z dotazníků
Závěrečná
zpráva
Manažerské
shrnutí

X

X

X

X

X

X

Úkol č. 2
Vstupní zpráva
Závěrečná
zpráva
Manažerské
shrnutí
Data

X

X

X

X

X

X
Úkol č. 3

Vstupní zpráva
Kvalitativní
komentář
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X

X

X

X

Celkové
náklady
na
odbornou
činnost
(v Kč)

Celkové
náklady
na
podpůrn
ou
činnost
(v Kč)

q=a+c
+e+g+
i +k + m
+o

r=b+
d + f+ h
+j+l+
n+p

Celkové
náklady
na výstup
(v Kč)

s=q+r

k výsledkovým
ukazatelům
prioritních os 1,
2, 3 a 4.
Průběžná
zpráva
Závěrečná
zpráva
Manažerské
shrnutí
Data
Vstupní zpráva
Závěrečná
zpráva
Manažerské
shrnutí
Data
Celkem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Úkol č. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
X = Není relevantní

Podpis oprávněné osoby: ………………………………..

Jméno a funkce oprávněné osoby: ………………………………………………………………….
.
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Příloha č. 7:

Vzor vyplnění zkušeností získaných při dřívějším výzkumu/zakázce pro Přehled členů

realizačního týmu
V rámci soutěžní nabídky dodá každý z uchazečů zadavateli dokument Přehled členů realizačního
týmu, který bude podkladem pro hodnocení nabídky v rámci kritéria Zkušenosti osob zapojených do
realizace veřejné zakázky. Tento přehled by měl odpovídat následující struktuře:
Člen týmu:

21

[titul, jméno, příjmení]
Role v realizačním týmu zakázky:

22

[vedoucí týmu/analytik/překladatel/terénní výzkumník/designer výzkumu/…]
Seznam a popis v minulosti realizovaných evaluací

23

24

[téma evaluace]
[hodnota evaluace v Kč bez DPH]

25

[období realizace evaluace]
[kontakt na kontaktní osobu objednatele výzkumu/zakázky]
Dílčí zkušenosti, získané při uvedených, v minulosti realizovaných, evaluacích:

26

[tabulka níže]

21

Přehled bude obsahovat údaje o všech členech realizačního týmu, včetně vedoucího týmu.

22

Rolí v týmu se rozumí, jaká činnost bude tvořit převážnou většinu práce člena týmu na zakázce.

23

Je možné, aby jeden člen týmu zastával u této zakázky více rolí. Je možné, aby zastával i jiné role, než zde uvedené,
v takovém případě je třeba je doplnit do výčtu.
24

Seznam a popis všech evaluačních výzkumů/zakázek, na kterých se daný člen týmu podílel a které budou předmětem
hodnocení nabídky. Smí se jednat pouze o pozitivní zkušenosti, kdy nebyl zadavatel s daným výzkumem/zakázkou
nespokojen, nebo neměl závažné výhrady - včetně uvedené příslušných kontaktů pro ověření reference. Cena
výzkumu/zakázky musí být větší než 100 000 Kč bez DPH.
25

Seznam bude obsahovat jen zakázky na evaluace s hodnotou nad 100 tis. Kč bez DPH

26

Povinnou součástí Přehledu členů realizačního týmu je také souhrnná tabulka. Označte křížkem relevantní informace pro
každou zakázku každého člena týmu.
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Veškerá tvrzení musí být pravdivá a ověřitelná u referenční kontaktní osoby.
Má

Postupy
zkoumání

a

role

u

Př. Zakázka č.

Př.

zakázky

1

č. 2

Design

X

metody

Fokusní skupina

Realizace
Analýza dat
Osobní

Design

V rámci výzkumu jsem se podílel(a) na:

dotazování
prováděné

za

pomocí počítače

X

Realizace

X

Analýza dat

(CAPI)
Telefonické

Design

dotazování

Realizace

(CATI)

On-line
dotazování

Analýza dat

X

Design

X

Realizace

(CAWI)
Analýza dat
Osobní

Design

dotazování, face-

X

Realizace

X

to-face
Analýza dat

dotazování
(PAPI)
Panel expertů

Design
Realizace
Analýza dat

Individuální

Design

strukturované
a/nebo

X

Realizace

polo-

strukturované

Analýza dat

interview
Případová studie

Design
Realizace

28

Zakázka

Teorií

vedená

Analýza dat

X

Design

X

dopadová

výzkumu

evaluace – teorie

Analýza dat

změny

X

Syntéza
výsledků

Kontrafaktuální

Design

dopadová

výzkumu

evaluace

–

Randomized

Analýza dat
Syntéza

Control Trial

výsledků

Kontrafaktuální

Design

dopadová

výzkumu

evaluace

–

Difference-in-

Analýza dat
Syntéza

Difference

výsledků

Kontrafaktuální

Design

dopadová

výzkumu

evaluace

–

propensity score
matching

X

Analýza dat
Syntéza
výsledků
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Příloha č. 8:

Vzorová úloha včetně dat

Zadání vzorové úlohy
(typ i umístění projektů jsou smyšlené)
V roce 2007 byl podpořen a v následujícím roce se v obci Dolní Morava realizoval projekt
opravy a modernizace lyžařské infrastruktury, včetně ubytovacího zařízení, jehož cílem bylo
mimo jiné přispět ke zvýšení zaměstnanosti v sektoru služeb v oblasti řešeného území
(především Dolní Morava a její bezprostřední okolí). Ke zkoumanému cílovému území se
podařilo zjistit z databází ČSÚ tato data o turistickém středisku Dolní Morava a na vyšší úrovni
o správním obvodu Králíky:
Dolní Morava
Neumístění uchazeči o zaměstnání (data za období: 2001 – 2011 a 2013 – 2015)
Volná pracovní místa (2005 – 2011 a 2013 – 2015)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2001 – 2010 a 2012 - 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané ČR (rezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Správní obvod Králíky
Počet obcí (2001 – 2014)
Počet obcí se statutem města (2001 – 2014)
Počet obcí se statutem městyse (2001 – 2014)
Počet obyvatel (k 31. 12.) (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Evidovaní uchazeči o zaměstnání (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
•

z toho dosažitelní (%) (2005 – 2011 a 2013 - 2014)

•

z toho osoby s délkou evid. nad 12 měsíců (%) (2001 – 2011 a 2013 – 2014)

Volná pracovní místa (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Podíl nezaměstnaných osob (%) (2005 – 2011 a 2013 - 2014)
Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ek. činnosti (%):
•

zemědělství, lesnictví a rybářství (2001 – 2014)
30

•

průmysl celkem (2001 – 2014)

•

stavebnictví (2001 – 2014)

•

obchod, ubytování, stravování a pohostinství (2001 – 2014)

Hromadná ubytovací zařízení (2001 – 2014)
•

Počet lůžek (2001 – 2010 a 2012 - 2014)

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2001 – 2010 a 2012 - 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané ČR (rezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
V roce 2007 se o obdobný grant neúspěšně ucházel podobný projekt na modernizaci lyžařské
infrastruktury v okolí města Karpacz (PL), jehož cílem bylo také přispět ke zvýšení
zaměstnanosti v sektoru služeb v oblasti řešeného území (především město Karpacz a jeho
bezprostřední okolí). Ke zkoumanému cílovému území se podařilo zjistit z databází GUS
(stat.gov.pl) a BDL (bdl.stat.gov.pl) tato data o městu Karpacz a na vyšší úrovni o
Jeleniogórském powiatu:
Karpacz
Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem (2004 – 2014)
Počet hromadných ubytovacích zařízení (2004 – 2014)
o

Hotely a podobná zařízení (2004 – 2014)

o

Kemp (2004 – 2014)

o

Chatová osada (2004 – 2014)

o

Ostatní hromadné ubytovací zařízení (Penziony, Turistické ubytovny) (2004 – 2014)

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (2004 – 2014)
o

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních – občané PL (2004 – 2014)

o

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních – cizinci (nerezidenti) (2004

– 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2004 – 2014)
o

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané PL (rezidenti) (2004 – 2014)

o

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2004 – 2014)

Powiat Jeleniogórski
Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem (2001 – 2014)
Volná pracovní místa celkem (2001 – 2014)
Počet hromadných ubytovacích zařízení (2004 – 2014)
o

Hotely a podobná zařízení (2004 – 2014)

o

Kemp (2004 – 2014)
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o

Chatová osada (2004 – 2014)

o

Ostatní hromadné ubytovací zařízení (Penziony, Turistické ubytovny) (2004 – 2014)

Počet lůžek (2004 – 2013)
o

Hotely a podobná zařízení (2004 – 2014)

o

Kemp (2004 – 2014)

o

Chatová osada (2004 – 2014)

o

Ostatní hromadné ubytovací zařízení (Penziony, Turistické ubytovny) (2004 – 2013)

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (2004 – 2014)
o

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních – občané PL (2004 – 2014)

o

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních – cizinci (nerezidenti) (2004

– 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2004 – 2014)
o

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané PL (rezidenti) (2004 – 2014)

o

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2004 – 2014)

Protože o podobný grant se v roce 2007 mohlo ucházet
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také obdobné lyžařské středisko

Kouty nad Desnou, podařilo se zajistit také následující data o městu Loučná nad Desnou (pod
které středisko Kouty nad Desnou spadá) a na vyšší úrovni o správním obvodu Šumperk:
Loučná nad Desnou (horské středisko Kouty and Desnou)
Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem (2001 – 2011 a 2013 – 2015)
Volná pracovní místa celkem (2005 – 2011 a 2013 – 2015)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2001 – 2010 a 2012 - 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané ČR (rezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Správní obvod Šumperk
Počet obcí (2001 – 2014)
Počet obcí se statutem města (2001 – 2014)
Počet obcí se statutem městyse (2001 – 2014)
Počet obyvatel (k 31. 12.) (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Evidovaní uchazeči o zaměstnání (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
o

z toho dosažitelní (%) (2005 – 2011 a 2013 - 2014)

o

z toho osoby s délkou evid. nad 12 měsíců (%) (2001 – 2011 a 2013 – 2014)

Volná pracovní místa (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
27

Podmínkou grantu bylo, aby se uvedené lyžařské středisko nacházelo v českopolském pohraničí,
definovaném jako „oprávněné území“ zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacniprogramy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
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Podíl nezaměstnaných osob (%) (2005 – 2011 a 2013 - 2014)
Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ek. činnosti (%):
o

zemědělství, lesnictví a rybářství (2001 – 2014)

o

průmysl celkem (2001 – 2014)

o

stavebnictví (2001 – 2014)

o

obchod, ubytování, stravování a pohostinství (2001 – 2014)

Hromadná ubytovací zařízení (2001 – 2014)
o

Počet lůžek (2001 – 2014)

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2001 – 2010 a 2012 - 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané ČR (rezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)

V roce 2007 získal grant projekt výstavby aquaparku v Pardubicích. V databázi Českého
statistického úřadu se podařilo následující data o městu Pardubice i o okresu Pardubice:
Pardubice
Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem (2001 – 2011 a 2013 – 2015)
Volná pracovní místa celkem (2005 – 2011 a 2013 – 2015)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2001 – 2010 a 2012 - 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané ČR (rezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Správní obvod Pardubice
Počet obcí (2001 – 2014)
Počet obcí se statutem města (2001 – 2014)
Počet obcí se statutem městyse (2006 – 2014)
Počet obyvatel (k 31. 12.) (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Evidovaní uchazeči o zaměstnání (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
o

z toho dosažitelní (%) (2005 – 2011 a 2013 - 2014)

o

z toho osoby s délkou evid. nad 12 měsíců (%) (2001 – 2011 a 2013 – 2014)

Volná pracovní místa (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (2001 – 2011 a 2013 – 2014)
Podíl nezaměstnaných osob (%) (2005 – 2011 a 2013 - 2014)
Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ek. činnosti (%):
o

zemědělství, lesnictví a rybářství (2001 – 2014)

o

průmysl celkem (2001 – 2014)
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o

stavebnictví (2001 – 2014)

o

obchod, ubytování, stravování a pohostinství (2001 – 2014)

Hromadná ubytovací zařízení (2001 – 2014)
Počet lůžek (2001 – 2014)

o

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (2001 – 2010 a 2012 - 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – občané ČR (rezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – cizinci (nerezidenti) (2001 – 2010 a 2012 2014)

Úkolem dodavatele je navrhnout metodu výzkumu, která odpoví na následující evaluační
otázku: Jak oprava a modernizace lyžařské infrastruktury v obci Dolní Morava přispěla ke
vzniku nových pracovních míst v cestovním ruchu na A) Dolní Moravě a B) v bezprostředním
okolí správního obvodu Králíky?
Dále dodavatel uvede, jakým způsobem by při realizaci výzkumu postupoval (pořadí a popis
jednotlivých kroků) a na základě desk research přidá argumentačně podloženou hypotézu
28

odpovědi , vysvětlující příčiny odpovědi na evaluační otázku. Pro vypracování úlohy dodavatel
může vycházet z dat uvedených na profilu zadavatele (data k vzorové úloze), smí pracovat také
s jinými daty. Kvalita použitých dat podléhá hodnocení.
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Může být i negativní, cílem je skutečně zjistit, jaké jevy lze, či nelze díky intervenci programu
pozorovat.
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