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ZADÁNÍ (Terms of Reference)  
pro p ředkladatele nabídek  

 

na realizaci projektu “216/07-C06 Vytvo ření znalostní základny v horizontálním 
tématu rovných p říležitostí v rámci NSRR“ , spolufinancovaného z prostředků 
technické pomoci dle opatření 5.2 „Technická pomoc CSF“ SROP a státního 
rozpočtu ČR s  předpokládanou cenou do 500.000,- Kč včetně DPH.  

 
1. INFORMACE O ZADAVATELI 
 

Instituce Česká republika 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

1.1. Zadavatel 

Adresa Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 
Odbor Odbor evropských fondů 1.2. Odpovědný 

útvar Odpovědný ředitel Ing. Lumíra Kafková 
Oddělení Od. 226 – Oddělení evaluace a analýz 
Odpovědný vedoucí Mgr. Michal Kokeš 

1.3. Kontaktní 
složka útvaru 

Koordinátor projektu Mgr. Jana Rylichová 
Telefon (M. Kokeš) +420 224861382 
E-mail Michal.Kokes@mmr.cz 
Telefon (J. Rylichová) +420 224861171 

1.4. Kontakty 

E-mail Jana.Rylichova@mmr.cz 
 
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 

2.1. Název projektu 
216/07-C06 Vytvoření znalostní základny v horizontálním tématu rovný ch příležitostí 
v rámci NSRR. 

2.2. Cíl projektu 
Cíli tohoto projektu jsou: 

1) Vytvoření informačního a znalostního zázemí implementační soustavy 
operačních programů (následně bude zveřejněno prostřednictvím 
internetového portálu www.strukturalni-fondy.cz), které jednak posílí 
metodickou a koordinační roli MMR v oblasti horizontálního tématu rovných  
příležitostí a dále řídícím orgánům OP, hodnotitelům projektů, žadatelům a 
dalším zainteresovaným subjektům umožní orientaci v problematice rovných 
příležitostí a genderového mainstreamingu na vysoké ú rovni. Záměrem je 
přispět ke kvalifikovanějšímu přístupu zodpovědných aktérů implementační 
soustavy OP k prosazování horizontálního tématu rov ných příležitostí v rámci 
realizace programových opatření i na úrovni jednotlivých projektů, a tím 
kvalitnímu plnění závazků vůči EK ve všech fázích programového cyklu. 

2) Návrh praktických opatření a nástrojů Řídicích orgánů k účinné motivaci 
žadatelů o finanční podporu a příjemců pomoci ze strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti k zohlednění a realizaci rovných p říležitostí 
a genderového mainstreamingu v podávaných a realizo vaných projektech. 
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3) Návrh koncepce pokračování a rozvoje zpravodaje „Rovné p říležitosti ve SF“, 
tak aby bylo možné oslovit co nejširší ve řejnost a seznámit ji s konceptem RP 
jako horizontálním tématem politiky soudržnosti. Zp ravodaj bude také sloužit 
k aktualizaci a propagaci informací dostupných na v ýše uvedeném 
internetovém portálu široké veřejnosti. 

 

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU  

3.1. Zdůvodn ění a kontext projektu (pozadí) 
V současné době jsou implementační struktuře OP a zainteresované ve řejnosti 
k dispozici dílčí metodické a vzdělávací materiály poskytující základní p řehled 
o problematice rovných příležitostí a závazcích, které pro tyto subjekty vyp lývají při 
plánování, implementaci a hodnocení jednotlivých op atření politiky soudržnosti. 
Evropská unie klade důraz na aktivní přístup k prosazování rovnosti mužů a žen při 
veškerých svých aktivitách, který je zakotven ve čl. 2, 3 a 141 Amsterodamské 
smlouvy, dříve čl. 119 Římské smlouvy, čímž jej uvádí jako jeden ze základních cíl ů 
Společenství. Toto ustanovení fakticky obsahuje povinnost  členských států aplikovat 
metodu genderového mainstreamingu ve všech činnostech v rámci Společenství. 
Článek 13 dále zakotvuje zákaz diskriminace na zákla dě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace. Tatáž ustanovení jsou z ávazná pro 
provádění pomoci z fondů (zejm. čl. 16 Obecného nařízení ke strukturálním fondům 
a Fondu soudržnosti pro období 2007-2013). 

MMR jako centrální koordinátor politiky hospodá řské a sociální soudržnosti dosud 
poskytlo následující metodické materiály k horizont álnímu tématu rovných příležitostí: 
Manuál horizontálních priorit RPS /2004/, prezentac e ke Vzdělávání v horizontálních 
prioritách /s vazbou k progr. obd. 2004-06/, Horizo ntální priority v programech SF: 
Praxe a zkušenosti z hodnocení /2005/, zpravodaj „R ovné příležitostí ve SF“ 
/prosinec 2005-listopad 2006/, Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci 
/progr. obd. 2007-13/.  

Zmíněné materiály umožňují základní orientaci v problematice RP a závazcíc h 
odpovědných subjektů vůči EK v dané oblasti. Nezakládají však dostate čnou 
informační a metodickou podporu subjektům implementační soustavy operačních 
programů, která by jim poskytla pot řebné odborné zázemí a pochopení problému 
v jeho komplexních souvislostech, a sice zejm. v ko ntextu prioritních zásad a politik 
Společenství a ČR. Tento stav vede k nedostatečnému akcentu a pochopení priority 
RP jak ze strany řídících orgánů, hodnotitelů projektů a dalších zodpovědných aktérů 
v rámci implementační soustavy OP, tak na straně žadatelů a příjemců finanční 
podpory. Zkušenosti z minulého programovacího obdob í ukazují, že ze strany 
žadatelů a příjemců finanční podpory z fondů docházelo k mechanickému vyplňování 
kolonek bez náležité pochopení problematiky a závaz ků plynoucích zejm. ze čl. 16 
Obecného nařízení. Hodnotitelé projektů včetně ŘO také neměli k dispozici 
dostatečně účinné nástroje k motivaci a zavázání kone čných příjemců k jejich 
důslednému naplňování.   
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3.2. Průběh projektu – úkoly zpracovatele 

3.2.1. Hlavními úkoly  zpracovatele v I. fázi  jsou: 

- Vypracovat strukturované přehledy informací, relevantních dokumentů, statistických 
dat a jejich přehledů, kontaktů (specifikováno níže, viz bod 5.1) v četně zpracovaných 
stručných souhrnů nejdůležitějších informací daných materiálů relevantních 
z pohledu uplatnění horizontálního tématu rovných p říležitostí v implementaci politiky 
soudržnosti (včetně metodického vedení čtenáře ke snadné orientaci v daném 
dokumentu, datové databázi či tématu).  

- Navrhnout praktická opatření a nástroje, které mohou Řídicí orgány OP a Národní 
rámec politiky soudržnosti aplikovat k účinné motivaci a závazku žadatelů a příjemců 
podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k aktivnímu p řístupu k rovným 
příležitostem a genderového mainstreamingu v podávaný ch a realizovaných 
projektech. 

 
3.2.2. Hlavními úkoly  zpracovatele ve II. fázi  jsou: 

- Návrh strukturování a podoby prezentace informací  vymezených v prvním bodě 
do webového portálu www.strukturalni-fondy.cz – sekce „Rovné p říležitosti“.  

- Návrh koncepce dalšího pokračování a rozvoje zpravodaje „Rovné p říležitosti 
ve SF“, který by měl jednak sloužit k oslovení a informování potenciál ních žadatelů, 
příjemců finanční podpory ze SF o horizontálním tématu rovných p říležitostí v rámci 
politiky soudržnosti. Dále k propagaci a aktualizac i informací dostupných na výše 
uvedeném internetovém portálu určených zainteresovaným subjektům 
implementační struktury OP a další odborné ve řejnosti. 
 

V průběhu realizace projektu se p ředpokládá nutná průběžná komunikace zhotovitele 
se zadavatelem, příp. dalšími relevantními subjekty. Komunikace by se  měla mimo 
jiné odehrávat těmito způsoby: 
 
- Pravidelné konzultace průběžných výsledků projektu; 
- pracovní schůzky a konzultace se zadavatelem pop ř. s odbornou skupinou podle 

potřeb a požadavků  zadavatele; 
- pracovní schůzky se zpracovateli programových dokumentů, dalších podpůrných 

a hodnotících projektů, zástupci resortů, dalšími relevantními subjekty a osobami 
dle potřeb a požadavků zadavatele. 

 

4.  VÝCHOZÍ INFORMACE K PROJEKTU 
1.  Zpracovatel bude p ři posuzování a tvorbě doporučení reflektovat výstupy 
v současné době dostupné na www.strukturalni-fondy.cz (odkaz „Rovné příležitosti“) 
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2. Pro orientaci v problematice a p řístupu k řešení projektu jsou dále relevantní zejm. 
tyto dokumenty: 

- Rozhodnutí Rady o strategických obecných zásadách Společenství pro 
soudržnost (2006/702/ES) 

- Sdělení 141/2005 Integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost (2005-2008) 

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o evropském fon du 
pro regionální rozvoj, evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999 (tzv. Obecné na řízení) 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006  o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj a o zrušení na řízení (ES) č. 1783/1999 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském 
sociálním fondu a o zrušení na řízení (ES) č.1784/1999 

- Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení na řízení (ES) 
č. 1164/1994 (tzv. Specifická na řízení) 

- Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodá řskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů Kom/2006/92 Plán pro dosažení rovného 
postavení žen a mužů 2006-2010 

- Národní rozvojový plán ČR 2007-2013, Národní strategický referenční rámec ČR 
2007-2013, Národní program reforem ČR 2005-2008   

- Ex-ante hodnocení NRP ČR  

- Operační programy a jejich prováděcí dokumenty řídících orgánů implementační 
struktury politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR 

- Relevantní programové dokumenty jednotlivých resor tů, zejm. MPSV ČR  

- Relevantní vládní koncepce a usnesení 

- Genderové statistiky Českého statistického úřadu 

- Další relevantní dokumenty, statistická data, závěrečné výzkumné zprávy aj. 

 

5. POŽADOVANÉ VÝSTUPY REALIZACE PROJEKTU 

V závěru I. fáze realizace projektu (v souladu s harmonog ramem 
projektu) zhotovitel dodá:  
 
5.1.  Strukturované p řehledy informací v četně vypracovaných 
výtah ů nejd ůležitějších sd ělení daných materiál ů 
 

5.1.1. Přehledy dostupných databází a základen empirických g enderově 
členěných dat k problematice rovných p říležitostí (min. za oblasti 
vzdělávání; problematiku trhu práce a zaměstnanosti v jednotlivých 
sektorech/odvětvích, včetně odměňování za práci; podnikání; p řístupu 
k veřejným službám; relevantní demografické charakterist iky; trávení 
volného času; sociální zabezpečení; veřejný život a rozhodování; 
informační společnost a výzkum), v územním členění na celostátní 
úrovni, ale i na úroveň NUTS 2, příp. NUTS 3  (seznam webových 
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odkazů a seznam dostupných publikací). Za ČR a za jednotlivé NUTS 2 
vypracování slovního komentáře spolu se stručnými přehledovými 
tabulkami vhodně dokumentujících genderově relevantní problémové 
oblasti. 

5.1.2. Přehled relevantních programových a strategických dok umentů (včetně 
stručného výtahu zásadních tezí ke každému z uvedených m ateriálů, 
které čtenáře metodicky dokumentem provedou) vztahující se k ro vným 
příležitostem (dále jen RP) a genderovému mainstreami ngu (dále jen 
GM) na úrovni EU a v ČR. 

5.1.3. Vytvoření databáze (webových odkazů a případně kontaktních adres) 
organizací zejm. veřejného a neziskového sektoru a expertů 
zabývajících se tématikou RP a GM v ČR na odborné úrovni. Včetně 
uvedení těžiště jejich specializace a zaměření v oblasti RP a GM. 

5.1.4. Databáze webových odkazů zahraničních organizací členských států 
EU působících v dané oblasti. Včetně uvedení těžiště jejich 
specializace a zaměření v oblasti RP a GM. 

5.1.5. Přehled příkladů dobré praxe přístupů a implementace RP a GM 
v jednotlivých oblastech strukturální pomoci v zahr aničí (v členění min. 
na oblasti Lidské zdroje a zaměstnanost, podnikání, vzdělávání, věda a 
výzkum, informační společnost, veřejné služby, sociální soudržnost, 
regionální rozvoj) včetně přehledné sumativní informace, v čem je 
přínos daného projektu k RP a GM a v čem spočívá inovativní přístup 
projektu k metodě jejich implementace. Tímto se p ředpokládá rozšíření 
a aktualizace stávajícího materiálu Horizontální pr iority v programech 
Strukturálních fondů: Praxe a zkušenosti z hodnocení. MMR, červen 
2005  

5.1.6. Příklady dobré praxe realizovaných projektů v ČR v programovém 
období 2004-2006 v relevantních oblastech (se sou časným 
zohledněním projektů podpořených v rámci CIP EQUAL) včetně 
přehledné sumativní informace, v čem je přínos daného projektu k RP a 
GM a v čem je přínos daného projektu k RP a GM a v čem spočívá 
inovativní přístup projektu k metodě jejich implementace. 

5.1.7. Identifikace z hlediska GM relevantních úrovní a pr ocesů rozhodování 
a uvedení příkladů dobré praxe aktivních opat ření z pohledu GM 
v rámci realizace strukturální podpory (na úrovni v eřejné správy, na 
úrovni organizace). 

5.1.8. Přehled dostupné odb. literatury k tématice GM a RP v  českém jazyce. 

5.1.9. Přehled realizovaných výzkumů a výzk. zpráv, systémových 
(twinningových) projektů a jejich výstupů (kde dostupné, tak 
s uvedením webového odkazu) k genderovým otázkám a RP. Včetně 
stručného výtahu zásadních tezí a závěrů ke každému z uvedených 
materiálů. 

5.1.10. Glosář pojmů relevantních k tématům RP a GM. 
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5.2. Návrh praktických opat ření a nástroj ů NRPS a ŘO 
Návrh praktických opatření a nástrojů, které mohou jednotlivé Řídicí orgány OP 
(příslušné resorty, hl. město Praha a Regionální rady) a Národní rámec politi ky 
soudržnosti aplikovat k účinné motivaci a závazku žadatelů a příjemců podpory ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k  aktivnímu p řístupu k RP a GM 
v podávaných a realizovaných projektech, a sice zej m.: 

o specifikace požadavků kladených na žadatele o fin. podporu ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k vyplnění v projektové žádosti, 
která umožní zhodnotit řádné zohlednění GM a RP v projektových 
žádostech (se zohledněním tématického zaměření OP a priorit podpory). 
Včetně vymezení způsobu jejich zakomponování do projektové žádosti 
o fin. podporu na podaný projektový zám ěr. 

o specifikace a zdůvodnění kritérií a jejich váhy v hodnocení podaných 
projektů (formální a věcné) z hlediska GM a RP. 

 

5.3. Dílčí zpráva k projektu 
Zhotovitel splní požadované úkoly a k ukon čení I. etapy (viz 3.2.1.), vyhotoví díl čí 
zprávu zahrnující výstupy plnění daných úkolů I. etapy, kterou odevzdá ve dvou 
originálech a pěti kopiích. Zpráva bude p ředmětem schvalování zadavatelem 
a Odbornou skupinou. 

Obsah a struktura díl čí zprávy k projektu 

Dílčí zpráva bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat:  
- Obsah zprávy. 
- Souhrn dílčí zprávy na max. 4 stránkách. 
- Stručný popis průběhu prací a metodiky použité zhotovitelem, v četně popisu úloh 

členů jeho týmu na zpracování daných úkolů. 
- Výsledky dosavadních prácí (specifikovaných v bode ch 5.1. a 5.2.) a závěry pro 

II. fázi realizace projektu. 
- Seznam použitých materiálů, dokumentů, literatury a jiných informačních zdrojů. 
- Případně další relevantní údaje a informace. 
- Součástí dílčí zprávy bude CD či DVD s kompletním zněním strukturovaných 

přehledů požadovaných informací specifikovaných níže (bod 5 .1.) ve formátu MS 
Word. V případě uvádění obrázků, je nutné je vedle uvedení v textu dodat 
ve zvláštních souborech. 

 

V závěru II. etapy realizace projektu (v souladu s harmon ogramem 
projektu) zpracovatel dodá:  
 
5.4. Návrh strukturování a prezentace znalostní zák ladny 
Návrh strukturování a prezentace požadovaných informací a materiálů 
specifikovaných v bodě 5.1 do webového portálu www.strukturalni-fondy.cz – sekce 
„Rovné příležitosti“.  
 
 



 7 

 
5.5. Návrh koncepce zpravodaje „Rovné p říležitosti ve SF“ 
Návrh koncepce dalšího pokračování a rozvoje zpravodaje „Rovné p říležitosti ve SF“, 
který by měl sloužit jednak k oslovení a informování žadatel ů a příjemců finanční 
pomoci ze Strukturálních fondů o horizontálním tématu rovných p říležitostí v rámci 
politiky soudržnosti. Dále k propagaci a aktualizac i  informací dostupných na výše 
uvedeném internetovém portálu. 
 
5.6. Závěrečná zpráva projektu 
Obsah a struktura záv ěrečné zprávy 
 
Závěrečná zpráva bude zpracována v českém a v anglickém jazyce (možno ve 
zkrácené verzi). Zpráva bude p ředmětem schvalování zadavatelem a Odbornou 
skupinou a bude předána v termínech viz odd. 6. na míst ě určeném zadavatelem. 
Bude odevzdána ve dvou originálech a pěti kopiích, dále v elektronické podobě ve 
formátu MS Word či pdf. a bude obsahovat minimálně následující položky: 
 
a) Obsah.  
b) Souhrn zprávy v českém a anglickém jazyce („executive summary“) na m ax. 10 

stranách. 
c) Popis průběhu realizace projektu a metod aplikovaných v jednot livých etapách.  
d) Výsledky realizace II. etapy. 
e) Případná aktualizace výsledků I. etapy. 
f) Obecnější koncepční či metodologické závěry. 
g) Seznam všech osob, které se podílely na jednotli vých etapách realizace projektu 

a na zpracování zprávy. 
h) Seznam všech použitých  materiálů, dokumentů, literatury a jiných informačních 

zdrojů použitých.  
i) Součástí závěrečné zprávy bude zvláštní p říloha s CD či DVD s kompletním 

zněním strukturovaných přehledů požadovaných informací (specifikovaných 
v bodě 5.1.) v navržené struktu ře k zahrnutí do webových stránek 
www.strukturalni-fondy.cz ve formátu MS Word. V p řípadě uvádění obrázků, 
nutno je dodat i ve zvláštních souborech.   

5.7.  Prezentace díl čích výsledk ů a zpráv 
Prezentace výsledků práce zadavateli a Odborné skupině projektu bude provedena 
v termínech viz odd. 6. v čase a místě určeném zadavatelem; 
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6. HARMONOGRAM PRŮBĚHU PROJEKTU  
Předpokládané vymezení doby trvání projektu a časování aktivit (viz 3.2.) 

 
č. Termín Stav, výstupy 
0. duben - 

květen 2007 
Zahájení prací – bezprostředně po podpisu smlouvy  

1. 28.6.2007 Konec I. fáze – p ředání výsledků a prezentace dílčí zprávy zadavateli a 
odborné skupině (OS) 

2. 3.9. 2007 Konec II. fáze – prezentace výsledk ů II. fáze zadavateli a OS  
3. 17.9.2007 Předání návrhu závěrečné zprávy zadavateli a OS 
4. 1.10. 2007 Předání závěrečné zprávy zadavateli – konec projektu 

7. MONITORING, KONTROLA A HODNOCENÍ PRACÍ 
Jednotlivé fáze zpracování projektu budou monitorov ány a kontrolovány členy 
odborné skupiny pro tento projekt a zástupci zadava tele, zejména pracovníky 
evaluace RPS. Termíny jsou uvedeny v časovém harmonogramu. Požadované 
výstupy projektu budou předmětem schvalování a hodnocení zadavatelem 
a odbornou skupinou. Na odvedenou práci a zpracovan é výstupy bude pohlíženo 
především z následujících hledisek (v po řadí  podle důležitosti):  

- Faktická kvalita a p řínos výstupů pro implementační strukturu NSRR a 
požadované účely.  

- Relevance použitých podkladových informací, jejich  zpracování a postupů práce. 

- Spolupráce zhotovitele se zadavatelem a relevantní mi subjekty.  

- Formální zpracování zprávy, výstupu.  

- Kvalita prezentace zprávy, výstupu. 
 
8. PRÁVNÍ, OBCHODNÍ, FINAN ČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1.  Role zhotovitele 
- Zhotovitel bude plnit úkoly zadání pod vlastním jm énem, samostatně a pod 

kontrolou zadavatele a odborné skupiny projektu. 

- Část činností může zhotovitel realizovat formou subdodávky od jinýc h subjektů. 
Tato činnost musí být předem specifikována v nabídce a nesmí p řesáhnout 40% 
aktivit a 20% rozpočtu.  

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

- V rámci výzkumné činnosti musí finálně zhotovitel poskytnout výzkumná data 
zadavateli. 

- Veškerá práva, vč. vlastnických, aj., k výstupům projektu, k podkladům výzkumů, 
atp. přecházejí po ukončení projektu na zadavatele. 
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8.2. Cena a platby za zpracování projektu  

8.2.1 Předpokládaná celková cena zpracování projektu je  ma x. 500.000,- 
Kč včetně DPH.  

8.2.2 Rozložení ceny do plateb bude následující: 

Platba bude uskutečněna po předání všech výstupů schválených zadavatelem a 
Odbornou skupinou. 

8.2.3 Realizace plateb 

Platby budou proplaceny na základě faktury, splatné ve lhůtě 21 dní,  jejíž proplacení 
je vázáno na předávací protokoly pro výstupy dané fáze, podepsané oprávněným 
zástupcem zadavatele. 

8.2.4 Podmínky, p ři nichž je možno p řekro čit výši nabídkové ceny 

Výši celkové nabídkové ceny nelze p řekročit.  
 
9. POŽADAVKY NA UCHAZE ČE 

9.1. Uchazeč musí být právním subjektem, s nímž lze uzav řít smlouvu na 
požadované činnosti a musí mít dostatečné organizační, administrativní a technické 
zázemí pro jejich realizaci.  

9.2. Tým uchaze če  

- musí prokázat následující znalosti a dovednosti :  
� Předkladatel musí prokázat detailní znalost problemat iky rovných 

příležitostí a GM v ČR a evropském kontextu. 
� Předkladatel má zkušenosti s projekty financovanými f ondy EU (současné, 

případně předvstupní). 
� Předkladatel se orientuje v oblasti ve řejné a sociální politiky na odborné 

úrovni. 
� Předkladatel v minulosti řešil obdobné projekty (má zkušenosti 

s elektronickým informačním médiem, s prací s informacemi a jejich 
věcným a pro publikum srozumitelným strukturováním a prezentací) 
a disponuje databází kontaktů (veřejná správa, NNO, média).      

- musí obsahovat následující pozice: 

� Klíčový specialista 1 - vedoucí týmu, specialista úrovn ě senior v oblasti 
RLZ a s praxí koordinátora výzkumných projekt ů 

� Klíčový specialista 2 – odborný pracovník v oblasti RLZ  a s praxí 
v andragogice 

� Klíčový specialista 3 – odborný pracovník v oblasti dem ografických analýz  

- musí být schopen  předkládat a obhajovat své výstupy v českém a anglickém 
jazyce. Žádný z členů týmu uchazeče nesmí být součástí týmu jakéhokoli dalšího 
uchazeče. 
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10. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

10.1. Obsah požadované nabídky 
Uchazeč popíše v nabídce, jak hodlá naplnit podmínky zadán í, přičemž může šířeji 
rozvést popis naplnění požadavků některých částí, na což upozorní, a uvede, pro č 
považuje rozšíření za nutné. 

 

10.1.1 Podaná nabídka musí obsahovat v 1. části – věcné: 
 

a) na max. 30 číslovaných stranách: 

1. Obsah s číslováním stránek oddílů, včetně seznamu příloh. 

2. Stručné vysvětlení způsobu přístupu k projektu (interpretace zadání). 

3. Schéma průběhu zpracování projektu včetně subdodávek  a návrh harmonogramu 
prací. 

4. Popis průběhu projektu včetně uvedení přístupů, metod, podkladů a dalších 
výchozích informací, které budou použity pro zpraco vání jednotlivých úkolů. 

5. Seznam použité literatury, materiálů, dokumentů a dalších informačních pramenů.  

6. Představení uchazeče, včetně základních úředních identifikačních údajů a seznam 
členů týmu s uvedením jejich funkce a zapojení do prací na úkolech včetně 
indikativních hodnot osobodnů. 

 

b) v p řílohách: 

7. Strukturované profesní životopisy všech členů týmu uchazeče. 

8. Doklad uchazeče o právní subjektivitě ne starší než 3 měsíce nebo jeho úředně 
ověřenou kopii. V případě společného týmu několika uchazečů nebo konsorcia 
musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bud e ve smluvním vztahu se 
zadavatelem. Tým nebo konsorcium jsou považovány za  jednoho zpracovatele. 

9. Čestné prohlášení uchazeče o tom, že na jeho stran ě neexistují majetkové ani 
právní překážky pro realizaci projektu, a že nedošlo k událo stem, na základě 
kterých by bylo možné zpochybnit jeho odbornou a mo rální způsobilost pro 
realizaci projektu. 

10. Písemné prohlášení uchazeče o tom, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou 
pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost 
k realizaci projektu, že je p řipraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky 
zadání a že v p řípadě získání zakázky vyhradí pot řebný čas a prostředky na 
realizaci projektu. 

 

10.1.2 Podaná nabídka bude ve 2. části (finanční) obsahovat: 

- předpokládanou celkovou cenu. 

- rozpočet realizace projektu rozdělený na jednotlivé etapy (3.2.), platby (8.2.2 – 
8.2.3), a dále na náklady na práci jednotlivých členů týmu (v osobodnech) 
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v jednotlivých fázích plnění, na případné technické a další náklady (technické a 
cestovní náklady, per diems apod.). Takto strukturo vaný rozpočet bude 
znázorněn ve formě přehledné tabulky . 

 

10.2. Požadavky na rozvržení, úpravu a administrati vní správnost 
nabídky: 

10.2.1 Rozvržení a úprava nabídky 

1. Věcná část nabídky bude vytisknuta oboustranně. 

2. Věcná část nabídky bude obsahovat oddíly (kapitoly) a p řílohy číslované 
podle bodu 10.1.1 tohoto zadání.  

3. Všechny oddíly a přílohy věcné části nabídky budou svázány v jeden celek. 

10.2.2 Administrativní správnost nabídky 

1. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce. To se nevztahuje na životopisy 
a uvedenou literaturu. 

2. Nabídka musí obsahovat 1. část - věcnou a 2. část - finanční. Finanční část 
nabídky bude přiložena ve zvláštní zalepené obálce. 

3. Nabídka musí být na titulní straně podepsána zástupcem uchazeče, který je 
oprávněn za uchazeče jednat. 

4. Nabídka musí být zadavateli zaslána/p ředložena ve dvou originálech a pěti 
kopiích a s přiloženým originálem výtisku tohoto zadání potvrzené ho uchazečem. 

5. Originální výtisky nabídky musí obsahovat originály  či úředně ověřené kopie 
požadovaných dokladů o právní subjektivitě uchazeče. 

6. Nabídka musí být doručena zadavateli na adresu kontaktního útvaru zadavat ele 
(bod 1.3) v termínu podle čl. 11.3. tohoto zadání. 

7. Nabídka musí být doručena v neporušeném obalu opat řeném nápisem 
„neotvírat“, názvem tohoto projektu a zpětnou adresou uchazeče.  

 

11. PODMÍNKY VÝBĚRU REALIZÁTORA  

11.1 Uzavření smlouvy o realizaci projektu 
Na základě doporučení hodnotící komise (podle bodu 11.4.3 tohoto zadá ní) vyzve 
zadavatel vybraného uchazeče, k vyjednání smluvních podmínek a nabídne mu 
uzavření smlouvy na realizaci projektu. 

11.2 Výběr realizátora projektu 
Výběr realizátora projektu bude proveden dne 20.4.2007 komisí, schválenou 
zadavatelem, která provede hodnocení nabídek. Uchaz eči, kteří předloží nabídky, 
budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni do 5 dnů ode dne výběru. 
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11.3 Termín pro podání nabídek 
Uchazeči zašlou zadavateli nabídky na realizaci projektu n ejpozději do 12.00 hodin 
dne 18.4.2007. 

11.4. Hodnocení nabídky 

11.4.1 Hodnocení administrativní správnosti nabídky  

Věcná část nabídky bude dále hodnocena pouze tehdy, pokud nabídka splní 
podmínky administrativní správnosti uvedené v bodě 10.2.2 tohoto zadání. V p řípadě 
dílčích nedostatků v administrativní správnosti nabídky může komise rozhodnout 
o přikročení k hodnocení nabídky či požádat dotyčného uchazeče o dodatečné 
odstranění nedostatků, pokud k tomu shledá pádné důvody. 

11.4.2 Hodnocení v ěcné části nabídky 

Věcnou část nabídky bude hodnotící komise hodnotit pomocí t ěchto kritérií: 

č. Kritérium Max. počet 
bodů 

1. Přístup k projektu na základě zadání projektu 20 
2. Logika postupu, organizace práce 10 
3. Vhodnost a popis metod a informačních zdrojů 20 
4. Kvalita vedoucího člena týmu  18 

5. Kvalita členů týmu, odborné zázemí a reference uchaze če  18 

6. 
Dosavadní zkušenosti členů týmu a výzkumné projekty 
realizované uchazečem v oblasti analýz RP a genderově 
relevantních analýzách, výzkumech. 

14 

 

11.4.3 Hodnocení finan ční části nabídky 

Finanční část nabídky bude hodnocena pouze tehdy, když nabídk a získá ve věcném 
hodnocení alespoň 75 bodů. 

Finanční ohodnocení nabídky bude provedeno tak, že nabídn utá cena realizace 
projektu (včetně DPH) rovnající se p ředpokládané ceně (bod 8.2.1) bude hodnocena 
0 bodů, cena nižší než polovina stanoveného limitu nebo r ovnající se polovině 
stanoveného limitu bude hodnocena 10 body. Bodová h odnocení cen uvnitř rozmezí 
od 50 do 100 % cenového limitu budou dána (klesajíc í) lineární závislostí (od 10 do 0 
bodů) a budou zaokrouhlena na celý po čet bodů. 

 

11.4.4 Celkové hodnocení nabídek 

Pokud nabídka splní požadavky administrativní správ nosti (bod 10.2.1), získá 
dostatečný počet bodů ve věcném hodnocení, aby mohla být hodnocena i její 
finanční část (bod 11.4.3), pak celkové bodové hodnocení každ é z nabídek bude 
dáno součtem průměrných bodových hodnocení (tj. součtem aritmetických průměrů 
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hodnocení jednotlivých hodnotitelů) za jednotlivá kritéria pro hodnocení věcné části 
nabídky s hodnocením finanční části nabídky. Komise doporučí zadavateli, aby 
zakázka na realizaci projektu byla p řidělena uchazeči, jehož nabídka získá nejvyšší 
bodové ohodnocení. 

V Praze dne 27.3.2007 
 
 

………………………………………… 
Ing. Lumíra Kafková 

podpis dokumentace uchazečem: 
 
 
 
…………………… ………………… …  ………………………………………  
datum a místo         podpis               razítko 
 


