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ZADÁNÍ (Terms of Reference)  
pro předkladatele nabídek  

 
Projekt „2p/05 – 3 Analytické práce, syntéza a dílčí návrhy pro zpracování 

Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 – 2013“ je financován 
z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 „Technická pomoc RPS“ SROP  

s předpokládanou cenou do 2 mil. Kč. 
 

 
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
Instituce Česká republika 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 
zadavatel) 

1.1. Zadavatel 

Adresa Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 
Odbor Rámce podpory Společenství 1.2. Odpovědný 

útvar Odpovědný ředitel Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. 
Oddělení 321 – koordinace RKS a programování 

hospodářské a sociální soudržnosti 
Odpovědný vedoucí Mgr. Miroslav Daněk 

1.3. Kontaktní 
složka útvaru 

Koordinátor projektu Mgr. Miroslav Daněk 
Telefon (M. Daněk) +420 224 861 573 
E-mail Miroslav.Danek@mmr.cz  
Telefon (K. Šulcová) +420 224 861 466 

1.4. Kontakt 

E-mail Katerina.Sulcova@mmr.cz  
 
2. PROJEKT 

 
2.1. Název projektu 2p/05 – 3 Analytické práce, syntéza a dílčí návrhy pro 

zpracování Národního strategického referenčního rámce ČR 
2007 – 2013. 

2.2. Cíl projektu Dle usnesení vlády ze dne 2. března 2005 č. 245 MMR 
koordinuje aktivity související s přípravou strategických a 
programových dokumentů ČR pro období 2007 – 2013. 
Cílem tohoto projektu je analyzovat dostupné podkladové 
materiály, poskytnout zadavateli jejich syntézu a vodítko pro 
sestavení Národního strategického referenčního rámec ČR 
(NSRR) pro financování z fondů EU v období 2007 – 2013. 
Od vydání návrhu všeobecného nařízení Rady o obecných 
ustanoveních o ERDF, ESF a FS (všeobecné nařízení) na 
jaře 2004 se významně změnila podoba Čl. 25 a 26 (v 
návrhu britského předsednictví ze dne 19.10. 2005), které 
stanoví obsah a postupy přípravy a přijímání dokumentu. 
Tyto změny musí být zpracovatelem projektu respektovány. 
Dostatečnou oporu a konkrétní východiska pro věcné 
zpracování projektu poskytne první návrh Národního 
rozvojového plánu ČR 2007 – 2013 (NRP). 
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2.3. Očekávané 
výsledky 

Vytvoření podkladového materiálu, který bude v souladu 
s aktuální verzí návrhu všeobecného nařízení a který 
poskytne MMR podklad pro zpracování NSRR ČR.   

2.4. Charakteristika 
projektu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSRR vychází z návrhu Strategických obecných zásad 
Společenství jako určujícího evropského dokumentu a opírá 
se o Strategii udržitelného rozvoje, Strategii hospodářského 
růstu a návrh Strategie regionálního rozvoje.  
Definitivní podobu NSRR zpracuje orgán pověřený 
koordinací politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 
Východiskem a oporou bude první návrh NRP ČR 2007 -
2013. NSRR zajistí, že pomoc z fondů bude v souladu se 
Strategickými obecnými zásadami Společenství na jedné 
straně a Národním programem reforem na straně druhé. 
Právě analýzy požadavků na obsah NSRR z hlediska 
naplňování nové Lisabonské strategie a závěry plynoucí pro 
Českou republiku budou jednou z klíčových oblastí tohoto 
projektu. Evropská komise ve svých dokumentech stanoví 
kategorie intervencí přímo se vztahující k realizaci 
Lisabonské strategie. 
NSRR obsahuje souhrnný popis strategie daného členského 
státu a bude představovat referenční nástroj pro přípravu 
operačních programů.  
Česká republika vypracuje NSRR pro všechny tři nové cíle 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti – Konvergence, 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 
Evropská územní spolupráce. 
 
Dle Článku 25 všeobecného nařízení – návrh britského 
předsednictví ze dne 19. 10. 2005, obsahuje NSRR níže 
uvedené prvky, které budou východiskem pro sestavení 
NSRR: 

- analýzu rozdílů v rozvoji, jakož i slabých stránek a 
potenciálu rozvoje s přihlédnutím k trendům 
v evropském a světovém hospodářství; 

- strategii zvolenou na základě této analýzy, včetně 
tematických a územních priorit; v případě potřeby 
zahrnují tyto priority opatření týkající se městských 
oblastí, diverzifikace venkovského hospodářství a 
oblastí závislých na rybolovu; 

- seznam operačních programů pro cíle 
Konvergence,  Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost a Evropská územní spolupráce; 

- orientační roční příděl prostředků z každého fondu 
rozdělený podle jednotlivých programů; 

- podrobnosti týkající se koordinace mezi politikou 
soudržnosti Společenství a příslušnými národními, 
odvětvovými a regionálními politikami dotyčného 
členského státu; 

- mechanismy pro zajištění koordinace mezi 
operačními programy a pomocí z fondů (ERDF, 
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ESF, FS, EAFRD, EEF) a intervencí EIB a dalších 
stávajících finančních nástrojů. 

Pro regiony cíle Konvergence budou v NSRR dále uvedeny: 
- zamýšlené aktivity podporující efektivní 

administrativu; 
- celkové množství ročních prostředků poskytovaných 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a Evropského fondu rybářství; 

- informace požadované pro ex ante ověřování o 
dodržování principu adicionality. 

 
V NSRR pro Českou republiku budou také stanoveny: 

- orgán koordinující intervence politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti na národní úrovni, který bude 
zajišťovat komunikaci s Evropskou komisí na jedné
straně a implementačními institucemi pro realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti; 

- orgány definované v Hlavě VI všeobecného nařízení
zajišťující řídicí a kontrolní činnosti a další orgány 
zřízené k tomuto účelu; 

- mechanismy sloužící ke koordinaci a k věcnému a 
finančnímu řízení politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti; 

- případné další aktivity vyplývající z jednání. 
2.5. Relevantní 
dokumenty  

K orientaci v problematice a možných přístupech jsou 
významné mimo jiné následující dokumenty: 
1. národní dokumenty 
 Strategie hospodářského růstu ČR 
 Konvergenční program ČR 
 Lisabonská strategie 
 Národní rozvojový plán ČR 2004 – 2006 
 Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 
 Rámec podpory Společenství ČR 2004 – 2006 
 Ex ante hodnocení NRP 2007 – 2013 
 SEA hodnocení NRP ČR 2007 – 2013  
 AbCap - Závěrečná zpráva o absorpční kapacitě  
 Postup přípravy ČR na čerpání finančních prostředků ze 

SF a FS v letech 2007-2013 
2. evropské dokumenty 
 Hlavní směry hospodářské politiky EU  
 Evropská strategie zaměstnanosti 
 Strategické obecné zásady Společenství  
 Návrhy nařízení ke strukturálním fondům (všeobecné, 

ERDF, ESF, FS, ESPS) 
 Návrh nařízení k EAFRD 
 Návrh obecného nařízení k financování Společné 

zemědělské politiky 
3. další dokumenty  
 výstupy ORPS MMR, včetně evaluačních studií 
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 další případné studie ŘO OP v současném programovém 
období 

2.6. Relevantní 
subjekty a formy 
spolupráce  
 
 
 

 Odborná skupina pro programování složená ze zástupců 
všech zainteresovaných resortů a institucí; 

 Zpracovatelé Národního rozvojového plánu ČR 2007 –
2013; 

 Zpracovatelé ex ante a SEA hodnocení a dalších projektů 
Evaluace RPS dle bodu 2.5.; 

 Domácí a zahraniční experti, případně odborné instituce; 
 Zhotovitel bude spolupracovat se zadavatelem a 

odbornými skupinami; 
 Zhotovitel bude prezentovat ve stanovených termínech 

výsledky své práce zadavateli a dle dohody se 
zadavatelem pracovním skupinám ŘKV, zejména PS 
Finance, bude-li v době prezentování výsledků projektu již 
zřízena případně i dalším subjektům. 

2.7. Minimální 
požadavky na 
zhotovitele 

Samostatný zhotovitel nebo konsorcium splňující následující 
požadavky: 
• realizační tým o počtu 3 – 6 expertů s minimálními 

požadavky na složení: 
• 1 projektový manažer (team leader): s alespoň 7-letou 

zkušeností v řízení přípravy programů a projektů  
• 1 koncepční vedoucí projektu: s alespoň 5-letou 

zkušeností v oblasti tvorby programů a projektů 
• 1 národohospodářský expert: s alespoň 5-letou 

zkušeností v oblasti makroekonomických analýz a 
predikcí, s důkladnou znalostí evropských ekonomických 
trendů 

Nutnou podmínkou je zkušenost s přípravou závažných 
komplexních dokumentů politiky soudržnosti pro EU. 

 
3. ROZSAH PRACÍ 

 
3.1. Úloha 
zhotovitele 

- Zhotovitel pracuje na smluvených úkolech pod vlastním 
jménem, samostatně a pod kontrolou zadavatele; 

- Formy spolupráce se zhotovitelem upřesní zadavatel na 
vstupním jednání; 

- Zhotovitel bude reagovat na připomínky zadavatele, 
zohlední případné změny evropské či domácí legislativy a 
bude respektovat návrhy ŘKV a jeho pracovních skupin; 

- Zadavatel si vyhrazuje právo na detailní sledování 
průběhu zpracování vybraných částí projektu; 

- Více zhotovitelů může vytvářet týmy a podávat nabídku 
společně. V nabídce však musí být jasné, jaká právnická 
osoba bude smluvně ve vztahu se zadavatelem (společný 
tým je pokládán za jednoho zhotovitele); 

- V rámci výzkumných aktivit zhotovitel musí poskytnout 
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veškerá získaná data zadavateli; 
- Vlastnická práva k výsledkům projektu se po jeho 

ukončení stávají majetkem zadavatele (veškerá práva, 
vč. vlastnických, aj., k výstupům projektu, k podkladům 
výzkumů, atd. přecházejí po ukončení podprojektů na 
zadavatele); 

- Část činností (subdodávky) může zhotovitel poptat u 
jiných, třetích subjektů. Tyto činnosti jsou hrazeny 
z prostředků zhotovitele; 

- Cena uvedená ve smlouvě bude konečná, s výjimkou 
situace popsané v bodě 8, a bude obsahovat např. 
cestovné a další vedlejší výdaje zhotovitele. 

3.2. Popis 
požadovaných 
aktivit 
 
3.2.1. Analýza 
současného stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Věcné návrhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel bude postupovat dle následujících kroků:  
 
 
 

1) Analýza částí NRP, které jsou pro vytvoření NSRR 
nepostradatelné,  případně jejich doplnění; 

2) analýza mechanismů pro zajištění koordinace mezi 
operačními programy a pomocí z fondů (ERDF, ESF, 
FS, EAFRD, EEF) a intervencí EIB a dalších 
stávajících finančních nástrojů; 

3) analýza aktivit podporujících efektivní administrativu a 
návrh opatření pro jejich realizaci v podmínkách ČR. 

 
Analýzy a syntézy budou navazovat na výsledky ex ante a 
SEA hodnocení, jakožto i na výstupy dalších projektů 
realizovaných odborem Rámce podpory Společenství. 
 
Analýza by se měla také týkat možných dalších aktivit nad 
rámec bodů uvedených výše (např. sustainable 
communities). Konkrétní aktivity budou upřesněny na 
vstupním jednání mezi zadavatelem a zhotovitelem. 
 

1) strategie zvolená na základě analýzy, včetně 
tematických a územních priorit; v případě potřeby 
zahrnují tyto priority opatření týkající se městských 
oblastí, diverzifikace venkovského hospodářství a 
oblastí závislých na rybolovu; 

2) orientační roční příděl prostředků z každého fondu 
rozdělený podle jednotlivých programů; 

3) zajištění koordinace mezi politikou soudržnosti 
Společenství a příslušnými národními, odvětvovými a 
regionálními politikami dotyčného členského státu; 

4) celkové množství ročních prostředků poskytovaných 
z EAFRD a EEF (pouze u regionů cíle Konvergence); 

5) orgán koordinující intervence politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti na národní úrovni, který bude 
zajišťovat komunikaci s EK na jedné straně a 
implementačními institucemi pro realizaci politiky 
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3.2.3. Formální 
aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hospodářské a sociální soudržnosti na straně druhé; 
6) orgány definované v Hlavě VI všeobecného nařízení 

zajišťující řídicí a kontrolní činnosti a další orgány 
zřízené k tomuto účelu; zhotovitel poskytne analýzu 
problémů a rizik, které se vyskytly během současného 
čerpání; 

7) mechanismy sloužící ke koordinaci a k věcnému a 
finančnímu řízení politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti; 

8) systém indikátorů pro jednotlivé priority respektující 
pracovní dokument EK (Indicators for monitoring and 
evaluation: Methodological Working Paper); 

9) návrh začlenění intervence z Fondu soudržnosti 
zahrnující hl. město Praha; 

10)  návrh začlenění či zohlednění makro prognózy nebo 
modelu (pokud budou k dispozici výstupy projektu
„Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů 
NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického 
modelu“). 

 
- Průběžné (cca měsíční) informování zadavatele a dalších 

partnerů o průběhu realizace projektu – tvorba zpráv; 
- Průběžné pracovní schůzky a konzultace se zadavatelem 

popřípadě s odbornou skupinou podle potřeb a 
požadavků zadavatele; 

- Zprávy a prezentace k jednotlivým fázím budou určeny 
zadavateli, odborné skupině, ŘKV a jeho pracovním 
skupinám budou probíhat podle harmonogramu 4.1.2. 

- Závěrečná prezentace práce v rámci semináře konaného 
k problematice (seminář bude organizován zadavatelem, 
zhotovitel poskytne obsahovou náplň semináře; 
upřesnění semináře bude provedeno v průběhu projektu).

3.3. Struktura 
požadovaného 
dokumentu  
 

Zhotovitel připraví maketu dokumentu podle výše uvedených 
bodů, stanoví přibližný rozsah jednotlivých částí (v %) –
návrh: 

- analýza – 20 % 
- strategie – 40 % 
- návrh OP – 15 % 
- koordinace politik – 3 % 
- mechanismy koordinace – 3 % 
- administrativní účinnost – 4 % 
- EAFRD a EFF – 2 % 
- Ex ante – 3 % 
- Stanovení orgánů a mechanismů – 11 % 
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4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY PROJEKTU  

 
4.1. Zprávy 
v průběhu projektu 
 
 
 

Zhotovitel splní požadované úkoly (viz 3.2.) a po ukončení 
každé fáze projektu (viz 4.1.2.) či k termínu stanovenému 
zadavatelem vždy vyhotoví zprávu. V případě potřeby 
zhotoví na žádost zadavatele také průběžnou zprávu při 
zpracování úkolu. Zprávy budou předmětem schvalování 
zadavatelem a odbornou skupinou. 

4.1.1. Specifikace 
požadovaných zpráv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva k završení fáze projektu bude v rozsahu max. 20
stran v českém jazyce a bude obsahovat (v závislosti na 
povaze daných úkolů): 
 obsah zprávy, 
 shrnutí zprávy na max. 2 stránkách, 
 stručný popis částí projektu zpracovaných v dané fázi, 
 stručný popis metodiky použité zhotovitelem a úloha členů 

jeho týmu na zpracování daných úkolů, 
 výsledky úkolů - zjištění, závěry (např. z diskuzí 

s partnery, z výzkumu) dílčí analýzy a studie, 
 závěry pro další fáze projektu, stanoviska pro zadavatele 

a další relevantní subjekty. 
 
Prezentace jednotlivých zpráv zadavateli, odborné skupině a 
dalším relevantním subjektům bude provedena v prostorách 
zajištěných zadavatelem a budou probíhat podle 
harmonogramu. 
Termín Téma příslušných zpráv 4.1.2. Jednotlivé fáze 

projektu 1. fáze – do 9. ledna 
2006 
 
2. fáze – do 23. února 
2006 

Analytická část (analýzy a syntézy). 
 
 
Návrhová část. 

4.2. Závěrečný 
výstup projektu 

Závěrečný dokument o rozsahu 50 – 70 stránek musí být 
zpracován v českém, případně anglickém jazyce. Česká 
jazyková verze bude považována za výchozí. 
Dokument bude předán zadavateli ve čtyřech originálech (tři 
české a případně jeden anglický) a v osmi kopiích (z toho 
případně jedna anglická). 
Dokument bude předán v elektronické podobě v české 
případně obou jazykových verzích ve formátu MS Word. 
Závěrečná prezentace projektu proběhne při jednání 
pracovní skupiny při ŘKV, případně na speciálním k tomuto 
účelu zadavatelem zorganizovaném semináři.  
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5. FINANČNÍ PODMÍNKY PROJEKTU 

 
5.1. Rozpočet 
projektu 

Maximální rozpočet projektu nesmí překročit částku 
840 336,- Kč bez DPH, tj. 1 000 000,- Kč s DPH. 
Platba zpracovateli bude rozdělena na 2 splátky, které budou 
propláceny v závislosti na dokončení fází zpracování 
projektu uvedených v bodě 4.1.2. Výše splátek viz níže. 

5.2. Fáze 
zpracování projektu 

Podíl na celkové platbě: 
1. fáze –  40 % 
2. fáze –  60 % 

 
6. HARMONOGRAM VÝBĚROVÝCH A SMLUVNÍCH 
PROCEDUR 

 
6.1. Zahájení přípravy zadání n-4 – listopad 2005 
6.2. Rozeslání tohoto zadání členům odborné 
skupiny k připomínkám 

n-3 – 5. 12. 2005 

6.3. Obdržení zásadních připomínek členů odborné 
skupiny a jejich následné zapracování 

n-2 – 6. 12. 2005, do 13:00 
hod 

6.4. Výzva k podání nabídek – 
publikace zadání 

zahájení n1 – 6. 12. 2005 

6.5. Příjem nabídek ukončení do n2 – 19. 12. 2005, 16:15 hodin.  
(nabídky musí být doručeny písemně) 

zahájení n3 – 20. 12. 2005  6.6. Výběr nabídek 
ukončení n4 – 22. 12. 2005 (dle počtu nabídek) 
způsob účastnící budou vyrozuměni písemně 

na adresu uvedenou v předložené 
nabídce (vyrozumění bude odesláno 
do 5ti pracovních dnů od výběru). 
Vítěz bude kontaktován i telefonicky. 

6.7. Vyrozumění účastníků 

termín odesláno do n5 – 23. 12. 2005 
6.8.1 
zahájení 

n6 – 27. 12. 2005 6.8. Vyjednávání smluvních 
podmínek (ukončeno uzavřením 
smlouvy). Uzavřením smlouvy je 
započato zahájení realizace 

6.8.2 
ukončení

n –  29. 12. 2005 

6.9.1. 
zahájení 

n (23. 12. 2005) 6.9. Průběh projektu 

6.9.2 
ukončení 

n (23. 2. 2006) 

 
7. POŽADOVANÁ NABÍDKA 

 
7.1. Popis 
požadované 
nabídky  

Předložená nabídka musí být v českém jazyce a musí 
obsahovat (max. 25 stran, min. 8 stran): 
a) obsah,  
b) přehledný popis průběhu zpracování projektu, 
c) popis přístupů a metod, které budou aplikovány pro 
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zpracování jednotlivých úkolů včetně informačních zdrojů 
a citací odborné literatury,  

d) charakteristiku týmu zhotovitele,  
e) úřední zápis nebo jeho kopii o právní subjektivitě 

předkladatele. 
 
Složení týmu musí být z nabídky přehledné a doložené 
životopisy expertů. Tým musí být schopen předkládat a 
obhajovat své výstupy v českém a anglickém jazyce. Žádný 
z členů týmu předkladatele nesmí být součástí týmu 
jakéhokoli dalšího předkladatele nabídky. Uvedeno musí být 
rovněž přesné zapojení jednotlivých členů realizačního týmu 
včetně indikativních hodnot osobodnů.  
Nabídka bude zpracována ve formě projektu a bude 
rozdělena do dvou samostatných částí (samostatně 
zapečetěných obálek). 1. část bude obsahovat projekt, 
včetně jeho všech v tomto zadání uvedených náležitostí 
mimo finanční rámec. 2. část, finanční nabídka, bude 
obsahovat předpokládaný rozpočet, včetně detailního popisu 
kalkulace ceny, je požadována demonstrace tvorby rozpočtu 
a rozložení všech finančních položek (team leader, finanční 
experti, expert v oblasti veřejné podpory, technický personál, 
cestovní náklady, per diems, jiné technické náklady, atd.). 
 
Nabídka bude dodána ve 2 originálech (podepsaných 
statutárním zástupcem) a v 7 kopiích. K nabídce musí být 
přiloženo toto zadání podepsané statutárním zástupcem 
v jednom vyhotovení. 
 
Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném 
obalu. Podavatel nabídky označí samostatné části tituly 
„NABÍDKA“ a „FINANČNÍ NABÍDKA“. Tyto následně vloží do 
společného obalu, který bude označen textem „NEOTVÍRAT 
- PROJEKT „2p/05 – 3 Analytické práce, syntéza a dílčí 
návrhy pro zpracování Národního strategického 
referenčního rámce ČR 2007 – 2013 “ a kontaktní údaje viz 
bod 1. 

7.2. Hodnocení 
nabídky 

 
 
Popis Ano/Ne7.2.1. Formální 

hodnocení nabídky 
 
 
 

a) Plně český jazyk?  
b) Byly dodány dvě obálky? 
c) Obsahuje nabídka požadavky dle bodu 7.1.? 
d) Pokračovat dále v hodnocení nabídky? 

 

Popis Body Skóre 
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Popis Body Skóre 7.2.2. Hodnocení 
obsahu nabídky a) kvalita formulace nabídky (detailnost, 

jednoznačnost, přehlednost) 
b) celkové hodnocení metodiky 
c) flexibilita přístupu zhotovitele (způsob 

reakce na případné změny v průběhu 
projektu) 

d) hodnocení týmu (projektový manažer, 
členové týmu, vhodnost sestaveného 
týmu, zkušenosti týmu, tvorba 
konsorcia, osobodny) 

e) respektování požadavků a 
harmonogramu 

12 
 

40 
5 
 
 

38 
 
 
 
5 

 

 Bodové ohodnocení ve druhém sloupci představuje 
maximální možný počet bodů dosažitelný v příslušné 
kategorií. Ve třetím sloupci bude tabulka doplněna dle výroku 
hodnotící komise. 
Do dalšího výběru postupuje subjekt, který dosáhne alespoň 
75 bodů. K nabídce budou následně přiřazeny body za 
hodnocení ceny. Nabídková cena ve výši cenového stropu 
bude ohodnocena 0 body. 
Výše finanční nabídky v (Kč) Body 
Od 990 001,- výše 
Od 950 001,- do 990 000,- 
Od 900 001,- do 950 000,- 
Od 850 001,- do 900 000,- 

0 
1 
2 
3 

7.2.3. Hodnocení 
finanční nabídky 

Vybrána bude nabídka, která dosáhne nejvyššího celkového 
součtu bodů. V případě nerozhodného stavu bodů rozhoduje 
kvalita strategie a metodologie. U projektů, které 
nedosáhnou stanoveného bodového zisku 75 bodů, nebude 
finanční nabídka otevřena. 

 
8. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 
Jednotlivé fáze plnění projektu budou monitorovány a kontrolovány členy Odborné 
skupiny pro tento projekt a pracovníky ORPS MMR. Zadavatel bude prosazovat 
plnění úkolů zpracovatelem stanovených v bodě 4.  
Při závěrečném hodnocení bude zohledněno plnění následujících požadavků: 
 hodnocení variantních návrhů; 
 hodnocení použité metodiky; 
 hodnocení spolupráce zadavatele a zhotovitele, zhotovitele a dalších relevantních 

subjektů; 
 hodnocení kvality zpráv předložených v průběhu projektu. 

 
Projekt bude hodnocen také prostřednictvím indikátorů, které budou hodnotit 
obsahovou i formální stránku dokumentů, procesů a událostí. Indikátory budou 
kvantitativně vyjádřeny v procentuální škále. V případě, že závěrečné hodnocení 
projektu na základě těchto indikátorů bude výrazně neuspokojivé, vyhrazuje si 
zadavatel právo snížit celkovou výši platby zpracovateli.  
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Mezi tyto indikátory hodnotící kvalitu projektu budou patřit: způsob komunikace 
zpracovatele se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty, reflexe připomínek 
zadavatele, dodržování časových termínů, použití objektivní datové základny, 
relevance dat, celková logika zpracování, způsob formulace textové části, vzhled a 
přehlednost dokumentů, kvalita prezentovaných materiálů, výkon přednášejícího 
apod. 
 

V Praze dne                 2005 
 
 
 

………………………………………… 
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. 

potvrzení žádosti předkladatelem nabídky: 
 
 
 
 
 
……………………..   ……………………   ……………………. 
datum a místo   podpis     razítko 
 


