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Zadávací dokumentace 
 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.               

 
Název veřejné zakázky: 

 

„Hodnocení implementačního systému Integrovaného operačního 
programu“ 

 
Druh veřejné zakázky: Zakázka na služby 

 
 
 
1. ZADAVATEL  
 

Instituce 
Česká republika 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
IČO: 66 00 22 22 1.1. Zadavatel 

Adresa Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

Odbor Odbor řízení operačních programů 
1.2. Odpovědný útvar 

Odpovědný ředitel Ing. Lumíra Kafková 

Oddělení Oddělení monitoringu 

Odpovědný vedoucí Ing. Miloslav Žiak 1.3. Kontaktní složka 
       útvaru Koordinátor projektu 

(předmětu zakázky) 
Ing. Hana Komoňová 

Telefon (Ing. Žiak) (+420) 224 861 144 

E-mail miloslav.ziak@mmr.cz  

Telefon (Ing. Komoňová) (+420) 224 861 620 
1.4. Kontakty 

E-mail hana.komonova@mmr.cz  

 
 
2. SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
2.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně  1 166 400,- Kč bez DPH. 
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2.2 Specifikace předmětu veřejné zakázky 
 
Odbor řízení operačních programů na základě časového plánu evaluačních aktivit a vlastních 
zjištění identifikoval potřebu analyzovat implementační systém Integrovaného operačního 
programu (tzv. operační evaluace) a jeho slabá místa, což je předmětem této veřejné zakázky. 
 
Dodavatel vypracuje ucelený materiál, který jednoznačně a v relevantním rozsahu zodpoví 
všechny otázky uvedené v kap. 3 a splní cíle uvedené v kap. 2.3. 
 
Při zpracování předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vycházet z podkladů uvedených 
v kap. 4. 
 
2.3 Cíle předmětu veřejné zakázky 
 
Hlavním cílem je zhodnotit implementační systém Integrovaného operačního programu (dále 
jen „IOP“) zejména z hlediska jeho funkčnosti, logické provázanosti a celkové efektivity.   
 
Dílčí cíle předmětu veřejné zakázky: 
 

1) Posoudit  

a) rozsah, způsob a kvalita komunikace a předávání informací mezi řídícím 
orgánem, zprostředkujícími subjekty a žadateli/příjemci;  

b) dostatečnost a vhodnost metodické podpory vůči žadatelům/příjemcům. 

2) Zhodnotit nastavený systém řízení programu. 

 
 
3. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A EVALUA ČNÍCH OTÁZEK 
K ZODPOVĚZENÍ  
 
Předmětem zakázky je provedení analýz a návrh doporučení u uvedených cílů. 
 
Hlavním cílem je zhodnotit implementační systém IOP. Dodavatel zhodnotí strukturu 
implementačního systému, jeho funkčnost, logickou provázanost a celkovou efektivitu. 
Zaměří se na to, jak se jednotlivé subjekty implementační struktury řídí nastavenými pravidly. 
Dodavatel identifikuje slabá místa a navrhne doporučení a zlepšení.  
 
Pro naplnění předmětu veřejné zakázky je nutné, aby dodavatel zodpověděl uvedené 
evaluační otázky a zformuloval doporučení: 
 

1) Jakým způsobem je nastavena implementační struktura IOP ve vztahu k jeho 
zaměření? Je toto nastavení optimální?  

2) Je implementační systém plně funkční a dostatečně efektivní?   

3) Jsou všechny zprostředkující subjekty a jejich útvary dostatečně/efektivně zapojeny do 
procesu implementace IOP a řídí se jeho nastavenými pravidly? 
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4) Disponuje řídící orgán a zprostředkující subjekty dostatečným množstvím 
kvalifikovaných pracovníků s ohledem na závazky a povinnosti vyplývajících z 
implementace IOP? Je nastavený systém vzdělávání adekvátní a dostatečný potřebám? 

5)  

a) Do jaké míry jsou informační systémy (IS BENEFIT7, MONIT7+, MSC2007, 
IS DIS, účetní IS) nastaveny pro implementaci a řízení IOP? 

b) Umožňují informační systémy plnění povinností řídícího orgánu a 
zprostředkujících subjektů? 

6) Je možné optimalizovat implementační strukturu s cílem zkrácení lhůt administrace 
projektů? Jakým způsobem toho lze dosáhnout? 

7) Je možné zjednodušit administrativní postupy s cílem snížit administrativní zátěž 
žadatelů, příjemců, zprostředkujících subjektů a řídícího orgánu za současného splnění 
všech požadavků příslušné legislativy EU a ČR? Jakým způsobem toho lze 
dosáhnout?  

 
Dodavatel se dále zaměří na 2 dílčí cíle.  
 
3.1 Komunikace a předávání informací mezi řídícím orgánem, zprostředkujícími 
subjekty a žadateli/příjemci 
 
Dodavatel posoudí způsob a efektivitu komunikace mezi subjekty zapojenými do 
implementační struktury IOP a mezi nimi a žadateli resp. příjemci. Identifikuje hlavní 
problémy a překážky mezi všemi uvedenými subjekty. 
 
Pro naplnění předmětu veřejné zakázky je nutné, aby dodavatel zodpověděl následující  
evaluační otázky a uvedl doporučení: 
 

8) Je komunikace a předávání informací mezi řídícím orgánem a zprostředkujícími 
subjekty dostatečně kvalitní a efektivní?  

9) Mají žadatelé/příjemci přístup ke všem informacím potřebným pro přípravu a realizaci 
projektu? Jsou tyto informace srozumitelné? 

10) Jakým způsobem poskytuje řídící orgán a zprostředkující subjekty 
žadatelům/příjemcům metodickou podporu během celého životního cyklu projektu? Je 
tato podpora dostatečná? 

11)  Jsou použité nástroje informování efektivní a správně cílené? 

 
3.2 Řízení programu 
 
Dodavatel posoudí řízení programu. 
 
Pro naplnění předmětu veřejné zakázky je nutné, aby dodavatel zodpověděl následující  
evaluační otázky a uvedl doporučení: 
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12)  Je řízení a metodická podpora, kterou zajišťuje řídící orgán vůči zprostředkujícím 
subjektům, dostačující?  

13) Jakými nástroji řízení disponuje řídící orgán vůči zprostředkujícím subjektům a 
příjemcům pro zabezpečení dodržování jejich povinností? Jsou tyto nástroje 
dostatečné? 

14) Je finanční řízení jednotlivých oblastí intervencí a celého programu z pohledu 
naplnění pravidla n+3/n+2 dostatečně efektivní? 

  
 
4. PODKLADY PRO DODAVATELE  
 
Dodavatel bude vycházet z následujících veřejně dostupných dokumentů, případně si 
dodavatel může tyto vyžádat od zadavatele: 
 

1. Integrovaný operační program pro období 2007 – 2013 

2. Prováděcí dokument IOP pro období let 2007 – 2013 

3. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů, Fondu soudržnosti a EFF na programové období 2007 – 2013 a metodika 
Národního strategického referenčního rámce 

4. Operační manuál IOP  

5. Operační manuály zprostředkujících subjektů IOP 

6. Popis řídících a kontrolních systémů IOP  

7. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

8. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 

9. Měsíční monitorovací zprávy o činnosti zprostředkujících subjektů v IOP 

10. Webové stránky zprostředkujících subjektů IOP a řídícího orgánu IOP 

11. Příručky pro žadatele a příjemce jednotlivých výzev v rámci IOP 

 
 
5. ETAPY PROJEKTU A ROZSAH ČINNOSTÍ DODAVATELE  
 
I. Etapa  
 

1. Uchazeč zpracuje metodický přístup pro splnění předmětu této veřejné zakázky, který 
předloží společně s nabídkou blíže specifikovanou v kap. 11 a 12. 

2. Zadavatel vyhodnotí doručené nabídky a vybere dodavatele. 
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II. Etapa 
 

3. Dodavatel provede sběr dat, informací a mapování podkladů pro splnění uvedených 
cílů ve spolupráci s Řídícím orgánem IOP a zprostředkujícími subjekty IOP. 

4. Dodavatel vypracuje průběžnou zprávu k projektu. 

5. Dodavatel vypořádá připomínky řídícího orgánu k průběžné zprávě. 

 

III. Etapa 
 

6. Dodavatel zhodnotí shromážděná data a zformuluje závěry. 

7. Dodavatel zpracuje závěrečnou zprávu shrnující zjištěné poznatky, předloží ji a zajistí 
prezentaci zadavateli. Dodavatel předá všechny výstupy projektu zadavateli. 

8. Zadavatel provede kontrolu výsledků realizace předmětu veřejné zakázky. 

9. Dodavatel doplní závěrečnou zprávu o případné připomínky zadavatele na základě 
provedené kontroly.  

 
V průběhu realizace předmětu veřejné zakázky se předpokládá průběžná komunikace 
dodavatele se zadavatelem. Komunikace během zpracování projektu bude probíhat v českém 
jazyce. 
 
 
6. POŽADOVANÉ VÝSTUPY PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  
 
6.1 Průběžná zpráva projektu  
 
Dodavatel bude touto zprávou informovat zadavatele o dosavadním pokroku v naplňování 
cílů projektu, jestli projekt probíhá v souladu s harmonogramem a zadáním, a jaké jsou 
dosažené výsledky sběru dat. Zpráva bude obsahovat dílčí závěry ze všech cílů definovaných 
v kapitole 3 a bude mít následující strukturu: 
 

a) obsah zprávy 
b) shrnutí zprávy na max. 5 stran  
c) dílčí závěry předmětu zakázky 
d) seznam použitých materiálů, dokumentů, literatury a jiných informačních zdrojů 

 
Průběžná zpráva bude vyhotovena v českém jazyce ve 3 výtiscích a v elektronické formě na 
CD/DVD v 1 kuse (formát .doc a .pdf). Dodavatel provede prezentaci průběžné zprávy 
zadavateli a zkonzultuje průběžnou zprávu a postup prací se zadavatelem. Před finálním 
předáním dodavatel zohlední připomínky zadavatele. 
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6.2 Závěrečná zpráva projektu 
 
Závěrečná zpráva projektu bude souhrnným strukturovaným informováním o řešení projektu 
a bude obsahovat konečné závěry a doporučení. Zpráva musí naplnit hlavní a dílčí cíle 
projektu a zodpovědět všechny otázky uvedené v kap. 3. Zpráva bude mít následující 
strukturu: 
 

a) obsah zprávy 
b) shrnutí zprávy („executive summary“) na max. 10 stranách 
c)  popis průběhu realizace projektu a metod aplikovaných pro splnění jednotlivých 

úkolů 
d) výsledky úkolů definovaných v kap. 3, (včetně bodů 3.1 a 3.2) 
e) hlavní závěry a doporučení 
f) seznam všech osob, které se podílely na jednotlivých etapách realizace projektu a na 

zpracování zprávy 
g) seznam použitých materiálů, dokumentů, literatury a jiných informačních zdrojů 

 
Závěrečná zpráva bude vyhotovena v 3 výtiscích v českém jazyce a v 3 výtiscích v anglickém 
jazyce a v elektronické formě na CD/DVD ve 2 kusech (formát .doc a .pdf na obou CD). 
Dodavatel provede prezentaci závěrečné zprávy zadavateli. Před finálním předáním dodavatel 
zohlední připomínky zadavatele. 
 
6.3 Předání a prezentace zpráv 
 
Jednotlivé zprávy budou předány zadavateli v tištěné a elektronické formě a prezentovány 
v termínech stanovených v harmonogramu, jak je uvedeno v bodě 7 této výzvy na místě 
určeném zadavatelem.  
 
Místem předání a prezentace jednotlivých zpráv je:  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1  
 
Prezentace zpráv (průběžné nebo závěrečné) se po dohodě se zadavatelem uskuteční také na 
podzimním zasedání Monitorovacího výboru IOP. 
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7. HARMONOGRAM PRŮBĚHU PROJEKTU 
 
Předpokládané vymezení doby trvání projektu a realizace aktivit: 
 
Číslo Termín  Stav, výstup 

1 Červen - srpen 2009 
Příprava zadávací dokumentace, vyhlášení výběrového 
řízení 

2 Září 2009 Vyhlášení výběrového řízení 
3 Říjen 2009 Výběr dodavatele, podpis smlouvy, zahájení projektu 
4 Listopad 2009 Předání a prezentace průběžné zprávy 
5 Prosinec 2009 Předání a prezentace finální závěrečné zprávy 

 
 
8. MONITORING, HODNOCENÍ A KONTROLA PRACÍ  
 
Zpracování projektu bude monitorováno a kontrolováno zástupci zadavatele. Požadované 
výstupy projektu bude schvalovat a hodnotit zadavatel. Dodavatel je povinen upravit 
metodiku, postupy řešení, zprávy, atd. podle připomínek zadavatele. Na odvedenou práci a 
výstupy bude pohlíženo především z následujících hledisek seřazených podle důležitosti): 
 

� faktická kvalita a přínos výsledků práce, 
� vhodnost použitých metod a postupů, 
� dodržení stanovených termínů, 
� spolupráce dodavatele se zadavatelem,  
� formální zpracování zpráv a výstupů, 
� kvalita prezentace zpráv a výstupů. 

 
 
9. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKA ČNÍCH PŘEDPOKLAD Ů 
 
Při prokazování splnění kvalifikace se dodavatel bude řídit § 50 až § 58 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro 
podání nabídek. 
 
9.1 Technické kvalifikační předpoklady 
 
Uchazeč doloží tyto údaje: 
 
a) Údaje o všech členech týmu: 
 

1) jméno, příjmení a titul, 

2) řídící / odborná úloha v týmu, 

3) nynější místo působení (zaměstnání apod.), 

4) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů týmu  
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5) životopis ve zpětném řazení událostí se zvýrazněnými skutečnostmi souvisejícími s 
úlohou v týmu. Budou zdůrazněny údaje podstatné pro plnění svěřené úlohy. 

 
b) Specifikace dodavatelského týmu 
 
Subjekt předkládající nabídku musí doložit předcházející praxi s přípravou, realizací nebo 
hodnocením programů fondů EU v posledních třech letech. Za zkušenosti z oblasti přípravy a 
realizace operačních programů EU se pro tento případ nepovažují zkušenosti se zpracováním 
žádostí o poskytnutí dotace. 
 
9.2 Základní kvalifikační předpoklady 
 
Uchazeč doloží dle § 53 zákona originálem či úředně ověřenou kopií požadovaných dokladů. 
 
9.3 Profesní kvalifikační předpoklady 
 
Uchazeč doloží dle § 54 bodu a), b) zákona originálem či úředně ověřenou kopií 
požadovaného dokladu. 
 
10. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
Daňový doklad – faktura bude vystavena až po řádném ukončení předmětu plnění. Přílohu 
daňového dokladu - faktury bude tvořit akceptační protokol (případně jiný doklad) o převzetí 
plnění. 
 
Daňový doklad – faktura bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28 
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy před zahájením plnění. Splatnost daňových 
dokladů je 14 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu pro místní rozvoj.  
 
Projekt bude hrazen z Technické pomoci Integrovaného operačního programu, projekt číslo 
CZ.1.06/6.2.00/01.05912. 
 
11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně 1 166 400,- Kč bez DPH. 
 
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč včetně a bez 
DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť. 
 
Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě 
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. 
Možnost překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace 
ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. 



 
 

Zadávací dokumentace pro zadání                                                                                  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR   
veřejné zakázky malého rozsahu                                                                                     Odbor řízení operačních programů                                                                        

9/14

 
12. OBSAH ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 
1. Identifikace dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, 
bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární 
orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu. 
 
2. Cena zpracovaná dle kap. 11 
 
3. Metodický přístup pro splnění předmětu zakázky a návrh postupu uskutečnění 
požadovaných činností po věcné a organizační stránce, kterou hodlá použít pro naplnění 
jednotlivých cílů projektu dle kap. 2.3. Uchazeč může rozvést popis naplnění požadavků 
některých částí a uvést, proč považuje rozšíření za nutné. 
 
4. Návrh časového harmonogramu jednotlivých aktivit s ohledem na kap. 7. 
 
5. Místo a datum, podpis dodavatele. 
 
6. Podklady a údaje pro analýzu a jejich obstarání: Hodlá-li dodavatel čerpat údaje pro 
vypracování projektu z jiných zdrojů, než jsou uvedeny v kap. 4, uvede tyto zdroje a způsob, 
kterým tyto data získá. 
 
7. Doporučení pro úpravu nabídky: 
 

� Tisk nabídky bude oboustranný. 

� Všechny stránky nabídky budou průběžně číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou 
čísel. 

� Za titulní stranou bude uveden obsah s čísly částí a stran nabídky, včetně příloh, 
odpovídajícími skutečnému číslování stran nabídek (průběžně od první až do poslední 
strany ve svazku nabídky). 

� Nepovinné přílohy budou zařazeny za povinnou částí nabídky a jejich číslování bude 
pokračováním číslování stran nabídky.  

� Všechny části věcné nabídky i s přílohami budou svázány v jeden celek. 

� Místa v textu nabídky, ve kterých bude šíře rozpracován popis nabízeného naplnění 
požadavků zadání (případně nabídnuto alternativní řešení), budou označena postranní 
čarou. 

� Zcela na konec věcné nabídky dodavatel umístí tabulku hodnotících kriterií (dle kap. 
11.1) s odkazy na části a stránky nabídky, ve kterých popsal, jak hodlá naplnit 
požadavky tohoto zadání. 
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13. MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY  
 
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj 
na adresu: 
 
Odbor řízení operačních programů 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
 
Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem 
zakázky a heslem „NEOTVÍRAT“, označením adresáta (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) a 
označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy. 
 
Nabídka musí být doručena do 2. října 2009 do 16:00. Komise se sejde k otevírání obálek do 
10 pracovních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek v budově MMR, Staroměstské 
náměstí 6, 110 15 Praha 1. 
 
14. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI VÁZÁNI NABÍDKOU  
 
Obsahem nabídky je dodavatel vázán po dobu 90 dnů ode dne následujícího po dni skončení 
lhůty pro podávání nabídek. Prohlášení o vázanosti nabídkou musí být podepsáno osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele. V případě podpisu zástupce bude tato skutečnost výslovně 
uvedena v podepsaném dokumentu a jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací 
dokument opravňující k zastupování dodavatele s uvedením jeho rozsahu. 
 
15. VÝBĚROVÁ KRITÉRIA A METODA HODNOCENÍ  
 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která je tvořena dvěma 
dílčími kritérii: 
 
1) kvalita zpracování návrhu postupu požadovaných činností - 50 % 
2) celková výše nabídkové ceny – 50 % 
 
15.1 Výběrová kritéria 
 

Základní kritérium Díl čí kritéria Subkritéria 
Hodnocení návrhu metodiky. 
60 % 

Kvalita zpracování návrhu 
postupu požadovaných 
činností. 
50 % 

Návrh postupu požadovaných 
činností. 
40 % 

Ekonomická výhodnost 
nabídky 
 

Celková výše nabídkové ceny.  
50 % 

Celková výše nabídkové 
ceny (bez DPH). 
100 % 
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15.2 Metoda hodnocení 
 
A) Kritérium „Kvalita zpracování návrhu postupu požadovaných činností“ 

 
Při hodnocení návrhu metodiky předložené dodavatelem bude zadavatel hodnotit její 
detailnost, jednoznačnost a relevanci k cílům předmětu této veřejné zakázky. 
 
Návrh postupu požadovaných činností bude hodnocen na základě toho, jaký přístup 
dodavatel zvolí k zodpovězení uvedených otázek a jak požadované činnosti skloubí s etapami 
projektu, časovým harmonogramem zpracování a předání výstupů této veřejné zakázky. 
 

a) V rámci hodnocení „kvality zpracování návrhu postupu požadovaných činností“ bude 
sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné u každého subkritéria; 

b) nejvhodnější nabídce u každého subkritéria bude přiřazeno 100 bodů a každá 
následující nabídka získá takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění 
daného subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce; 

c) bodové hodnocení nabídek v daném subkritériu se přepočítá s ohledem na váhu 
daného subkritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného 
subkritéria a ve jmenovateli číslo 100; 

 
Hodnota nabídky 

Počet bodů subkritéria   =  100 * 
Hodnota nejvhodnější nabídky 

 
 

d) součet takto upraveného váženého bodového hodnocení nabídek u výše uvedených 
subkritérií určí pořadí nabídek v rámci kvality zpracování návrhu postupu 
požadovaných činností realizace projektu; 

e) body takto přiřazené nabídkám se následně přepočítají s ohledem na váhu odpovídající 
hodnocení kvality zpracování návrhu postupu požadovaných činností realizace 
projektu tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha odpovídající 
hodnocení metodiky realizace projektu a ve jmenovateli číslo 100; 

f) součet vážených bodů, které získají nabídky v rámci hodnocení kvality zpracování 
návrhu postupu požadovaných činností realizace projektu určí pořadí nabídek. 
Nabídce, která se v tomto pořadí umístí na 1. místě (tj. získá v součtu v rámci 
hodnocení metodiky realizace projektu a návrhu postupu požadovaných činností 
nejvyšší počet bodů), bude přiřazeno 100 bodů. Nabídkám, které se umístí jako další v 
pořadí, bude přiřazen takový počet bodů, který bude odpovídat součinu čísla 100 a 
poměru bodového hodnocení, jež nabídka získá v součtu v rámci hodnocení metodiky 
realizace projektu a návrhu postupu požadovaných činností, k bodovému hodnocení, 
které získala v součtu v rámci hodnocení metodiky realizace projektu a návrhu 
postupu požadovaných činností nabídka, jež se umístí jako první v pořadí. 
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B) Kritérium „Celková výše nabídkové ceny“ 
 
Pro číselné vyjádřitelné kritérium výše nabídkové ceny, pro které má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria (cena nabídky), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 
 

Hodnota nejvhodnější nabídky 
Počet bodů kritéria   =  100 * 

Hodnota nabídky 

 
 
C) Základní kritérium „Ekonomická výhodnost nabídky“ 
 
Bodová ohodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích kritérií se upraví s ohledem na váhu 
daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího 
kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých 
nabídek bude stanoveno výsledné pořadí.  
 
Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.  
 
Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě 
desetinná místa podle matematických pravidel. 
 
 
16. NÁVRH SMLOUVY  
 
V zájmu urychlení jednání k uzavření smluvního vztahu, požaduje zadavatel předložení 
návrhu smlouvy, který bude zpracován v intencích tohoto poptávkového řízení. Dodavatelem 
předložený návrh může být zadavatelem upraven. Smlouva bude obsahovat minimálně 
následující náležitosti: 

� Smlouva musí být v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a s nabídkou 
nejvhodnějšího uchazeče, včetně seznamu členů realizačního týmu dodavatele a 
harmonogramu jednotlivých aktivit. 

� Smlouva bude uzavřena podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,  

� Ujednání o předmětu veřejné zakázky: dle zadávacích podmínek. 

� Údaje o platebních podmínkách dle kap. 10. 

� Ujednání o náležitostech faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 
smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, 
že dodavatele je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V 
takovém případě není zadavatel  v prodlení s úhradou“. 

� Ujednání o termínu a místu plnění: „Plnění zakázky bude zahájeno dnem podpisu 
smlouvy. Dokončení zakázky je stanoveno nejpozději na 31. prosince 2009. Místem 
plnění předmětu zakázky je Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj“. 
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� Ujednání o ceně: „Celková cena předmětu zakázky činí: …………………... bez DPH, 
DPH činí ……………….,  ………………….,- Kč včetně DPH“. Cena je stanovena 
jako nejvýše přípustná a k její změně může dojít pouze v případě, že dojde v průběhu 
realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou smluvní 
strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě“. 

� Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy 
(zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání 
zadavateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla)“. 

� Ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: „Za porušení povinnosti 
mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je dodavatel povinen uhradit zadavateli 
(MMR) smluvní pokutu ve výši Kč 40 000,- a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti“. 

� Ujednání o spolupůsobnosti při výkonu finanční kontroly: „Dodavatel je podle 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů“. 

� Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: 
„Dodavatel se zaváže poskytovat služby řádně a včas a případné vadné plnění 
bezplatně napravit a uhradit vzniklé škody“. 

� Ujednání o smluvních pokutách: „V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním 
harmonogramu díla, zaplatí zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za 
každý započatý den prodlení“. 

� Ujednání o náhradě škody: „Zadavatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné 
výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu“. 

� Ujednání o odstoupení od smlouvy: „Zadavatel může od smlouvy odstoupit za 
podmínek upravených obchodním zákoníkem a smlouvou o dílo. Odstoupení od 
smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo 
doručeno dodavateli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 
zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou“. 

 
Zadavatel má právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění s výjimkou 
podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění a 
hodnocených skutečností. 
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17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele. Rozsah subdodavatelů 
je omezen následovně: objem subdodávek bez DPH nepřekročí 40 % nabízené ceny 
realizace projektu. 

2. Nabídka bude vypracována písemně v českém jazyce. Tento bod se nevztahuje na 
uvedenou literaturu. 

3. Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálu a 2 ks kopií. Na titulní straně jednotlivých 
výtisků nabídky dodavatel uvede, zda se jedná o originál či kopii. V případě rozporu 
mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního výtisku. 

4. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce, která obsahuje věcnou i finanční část 
nabídky. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky a heslem 
„NEOTVÍRAT“, označením adresáta (Ministerstva) a označením odesílatele 
(dodavatele) včetně jeho adresy. 

5. Nabídka bude na titulní straně podepsána zástupcem dodavatele, který je oprávněn za 
dodavatele jednat. V případě osoby oprávněné jednat za dodavatele je nutné, aby tato 
osoba předložila společně s nabídkou zadavateli originál či úředně ověřenou kopii 
písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu. 

6. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti 
nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této 
nabídce jsou úplné a pravdivé.“ 

7. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky 
nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. 

8. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. 

9. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. 

10. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení podle ustanovení § 84 zákona o veřejných 
zakázkách. 

11. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

12. Náklady na vyhotovení nabídky a účast v zadávacím řízení nese dodavatel. 

13. Zadavatel si vyhrazuje před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit si 
informace uváděné dodavatelem v nabídce. 

 

 

 

V Praze dne 9. září 2009 

 

 


