PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE
K veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

„Zajištění evaluace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního
bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry“
I. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Web, email:
Profil zadavatele:

Město Velké Hamry
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
00262595
CZ00262595
Ing. Jaroslav Najman
+420 483 369 823, + 420 606 611 600
www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Kontaktní osoba:
Jméno:
Adresa:
Email:
Telefon:

Ing. Martina Vacková
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
tajemnik@velkehamry.cz
+420 483 369 818, +420 777 914 016

II. Předmět a předpokládána hodnota veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního
bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189, který je
spolufinanacován z Operačního programu Zaměstnanost, zajištění evaluace projektu.
Cílem evaluace je zjistit, zda byl na úrovni města systém sociálního bydlení koncepčně a metodicky
nastaven tak, aby byl realistický, efektivní a naplňoval z hlediska jeho cílové skupiny i realizátorů
stanovené cíle.
Písemným výstupem v rámci prováděné evaluace bude:
• Evaluační plán
• Průběžná evaluační zpráva
• Závěrečná evaluační zpráva
• Metodika provádění průběžné evaluace
Součástí plnění prováděné evaluace je také průběžná prezentace dosavadních výsledků evaluačního
procesu, a dále prezentace konečné verze průběžné evaluační zprávy a konečné verze závěrečné
evaluační zprávy zadavateli.

Evaluace bude probíhat v období 1.1.2018 – 31.12.2019
Místem plnění veřejné zakázky je katastr města Velké Hamry.
Místem pro předání písemných výstupů a konání prezentací je Městský úřad Velké Hamry, č.p. 362,
468 45 Velké Hamry.
Předpokládána hodnota veřejné zakázky:

200.000,- Kč bez DPH

III. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

14.11.2017
30.11.2017 ve 13:00 hod.

Místo:
Nabídka bude doručena písemně do konce lhůty pro podání nabídky na adresu: Město Velké Hamry,
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně
městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út, Čt 7.00 11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá 7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod.

IV. Otevírání obálek s nabídkami
Zadavatel provede otevírání obálek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít
nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého mají právo účastnit se
účastníci zadávacího řízení. Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty pro podání nabídek tj. 30.11.2017 ve 13:00 a bude uskutečněno v kanceláři starosty na
Městském úřadě Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.
Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a v souladu
s podmínkami zadávací dokumentace v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím.

V. Posouzení a hodnocení nabídek
Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek provede zadavatel na základě údajů a
dokladů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení dle vyhlášených zadávacích podmínek. Zadavatel
může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám.
Zadavatel je oprávněn požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil
předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady.
Zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH a kvality.
Kritérium
Nabídková cena bez DPH
Návrh evaluačního plánu

Váha kritéria v %
50
50

Způsob hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií:
1.

Nabídková cena bez DPH – váha 50%
Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH stanovená účastníkem zadávacího řízení za
celé plnění veřejné zakázky. V rámci tohoto hodnotícího kritéria získají hodnocené nabídky
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky
(nejnižší nabídková cena) k nabídce hodnocené; výsledná hodnota bude dále vynásobena
příslušnou váhou tohoto kritéria (0,5).
nejnižší nabídková cena
100 x ------------------------------------- x 0,5
hodnocená nabídková cena

2.

Návrh evaluačního plánu – váha 50%
V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocen předložený návrh evaluačního plánu
(zpracovaný v souladu s přílohou č. 5 této výzvy k podání nabídky) a to dle následujících
podkritérií:
• Konzistence, odbornost a srozumitelnost návrhu evaluačního plánu – 1 - 35 bodů
• Adekvátnost a rozsah navrhovaných datových zdrojů – 1 - 25 bodů
• Adekvátnost navrhovaných evaluačních metod a technik – 1 - 25 bodů
• Návrh řízení zakázky - 1 - 15 bodů
Hodnocené aspekty v rámci jednotlivých podkritérií:
Podkritérium
Hodnocené aspekty
Konzistence, odbornost a
Bude hodnocena míra odbornosti a srozumitelnosti
srozumitelnost návrhu
předloženého návrhu evaluačního plánu, jeho
evaluačního plánu
propracovanost a logická provázanost, zda je možno na
základě zpracovaného návrhu získat věrohodná zjištění a zda
byly dodrženy rámcové evaluační otázky a zda jejich
rozpracování odpovídá potřebám daného evaluačního
záměru
Adekvátnost a rozsah
Bude hodnocena míra přiměřenosti navrhovaných datových
navrhovaných datových
zdrojů ke zpracování jednotlivých evaluačních otázek a do
zdrojů
jaké míry zvolené datové zdroje měří skutečné efekty
evaluovaného projektu
Adekvátnost navrhovaných
Bude hodnocena míra přiměřenosti navrhovaných
evaluačních metod a technik
evaluačních metod a technik ke zpracování jednotlivých
evaluačních otázek a do jaké míry jsou vhodně zvoleny
k měření skutečných efektů evaluovaného projektu
Návrh řízení zakázky
Bude hodnocen způsob řízení činnosti v týmu evaluátorů,
nastavený způsob komunikace se zadavatelem a ostatními
zapojenými subjekty a popis způsobu dosažení stanoveného
cíle evaluace v potřebné kvalitě a stanoveném rámcovém
časovém harmonogramu
Pro hodnocení v rámci každého podkritéria bude použita bodová stupnice zohledňující váhu
daného podkritéria.
Jednotlivé nabídky budou hodnoceny dle jednotlivých podkritérií a budou obodovány
v rozsahu bodové stupnice pro každé jednotlivé podkritérium, a to na základě vzájemného
porovnání nabídek. Po sečtení bodů získaných v rámci jednotlivých podkriérií bude nabídce
s nejvyšším takto dosaženým počtem bodů přiřazena hodnota ve výši 100 a každé další
následující nabídce bude přiřazena hodnota, která vznikne násobkem 100 a poměru

získaných bodů hodnocené nabídky k počtu bodů nejvhodnější nabídky (nabídky s nejvyšším
počtem bodů).
hodnocená celková hodnota
100 x -----------------------------------------nejvyšší celková hodnota
Takto získané ohodnocení se následně propočte váhou příslušného kritéria (x 0,5), čímž se
získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.
Celková hodnocení nabídek:

Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených
nabídkám v jednotlivých dílčích kritériích bude stanoveno pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek, a to tak, že jako nejlepší nabídka
bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.

VI. Způsob stanovení nabídkové ceny
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu bez DPH za celé plnění veřejné zakázky , které je
specifikováno v předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bez DPH v Kč bude cenou nejvýše
přípustnou. Nabídková cena bude uvedena v české měně, zpracována v členění dle návrhu smlouvy
(příloha č. 1 této výzvy k podání nabídek a bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 2 této
výzvy k podání nabídky).

VII. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Kvalifikovaných pro plnění veřejné zakázky je účastník zadávacího řízení, který:
1. Prokáže základní způsobilost doložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost v rozsahu přílohy č. 4 této výzvy k podání
nabídek. Čestné prohlášení bude podepsáno účastníkem či osobou oprávněnou jednat za
účastníka zadávacího řízení.
2. Prokáže profesní způsobilost doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. výpis
z živnostenského rejstříku); doložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li účastník
zadávacího řízení do tohoto rejstříku zapsán.
3. Prokáže technickou kvalifikaci doložením popisu realizačního týmu včetně jmenného seznamu
osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Kvalifikační předpoklad splní účastník
zadávacího řízení, který předloží realizační tým tvořený minimálně dvěma osobami, které splňují
tyto požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci:
Vedoucí týmu: VŠ vzdělání, praxe min. 3 roky v oblasti provádění evaluací
Člen týmu: praxe min. 2 roky v oblasti provádění evaluací
Přílohou popisu realizačního týmu budou strukturované profesní životopisy a doklady o nejvyšším
dosaženém vzdělání členů týmu.
V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, požaduje zadavatel předložení
písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník zadávacího řízení oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka
zadávacího řízení.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich doložit doklady podle výše
uvedených bodů 1 a 2 samostatně. Splnění kvalifikace dle bodu 3 musí prokázat všichni dodavatelé
společně.
Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v prostých kopiích.

VIII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být zadavateli podána v písemně v jednom originále a jedné kopii v listinné podobě
v řádně uzavřené obálce opatřené kontaktní osobou uchazeče a bude označena „Veřejná zakázka Zajištění evaluace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální
úrovni v obci Velké Hamry – NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh
budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Obálka musí být opatřena adresou adresáta a adresou dodavatele, na niž je možné zaslat případnou
korespondenci týkající se veřejné zakázky. Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového
čísla, data a času jejich doručení.
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být
předloženy v českém jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Tato povinnost
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku.
Členění nabídky:
Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení,
aby nabídka byla zpracována v následujícím členění:
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Jako krycí list bude použit formulář (příloha č. 2 této výzvy k podání nabídek).
OČÍSLOVANÝ OBSAH NABÍDKY (listy oddělující části nabídky nemusí být číslované)
DOKLADY JIMIŽ DODAVATEL SPLŇUJE KVALIFIKACI (příloha č. 4 této výzvy k podání nabídek),
popřípadě doložení kopií dokumentů dle požadavků jednotlivých druhů kvalifikace
NÁVRH SMLOUVY (příloha č. 1 této výzvy k podání nabídek); tento návrh smlouvy musí být
podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem; oprávnění k podpisu
včetně jeho způsobu dokládá účastník zadávacího řízení příslušným oprávněním (např. výpisem
z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust.
§504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
NÁVRH EVALUAČNÍHO PLÁNU bude zpracován v listinné podobě v rozsahu stanovených požadavků
uvedených v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídek.
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O SEZNÁMENÍ SE S ODKAZY VE SMLOUVĚ (příloha č.
3 této výzvy k podání nabídek); prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a
to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá účastník příslušným
oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí).
OSTATNÍ
CD NOSIČ, který bude obsahovat textové části nabídky (zejména návrh smlouvy) a tabulkové části
nabídky ve formátech kompatibilních s programy MS Office. CD-ROM bude vložen do uzavíratelné
obálky, která bude přilepena na zadní straně nabídky (zevnitř).

IX. Vysvětlení zadávacích podmínek
Účastník zadávacího řízení je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek této
veřejné zakázky. Písemná žádost (e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek,
případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozí
věty. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel zveřejní na svých internetových stránkách www.velkehamry.cz v sekci veřejné zakázky.
X. Další požadavky na zpracování nabídky
Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek – Návrh
smlouvy.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, s výjimkou změny ceny v závislosti na případné
změně výše DPH.
Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele
a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele účastník zadávacího řízení
povinen provést písemný rozklad cenové nabídky a výši své nabídkové ceny vysvětlit.

XI. Závěr
Účastníci zadávacího řízení budou vyrozuměni o výsledku, resp. zrušení, zadávacího řízení a o
případném vyloučení nabídky prostřednictvím datové schránky a pokud účastník tuto datovou
schránku nemá tak prostřednictvím emailu a uveřejněním informace na internetových stránkách
zadavatele www.velke-hamry.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Ve Velkých Hamrech dne 14.11.2017
Ing. Jaroslav Najman, starosta, v.r.
Přílohy:
1. Návrh smlouvy
2. Krycí list nabídky
3. Prohlášení účastníka zadávacího řízení o seznámení se s odkazy ve smlouvě
4. Čestné prohlášení
5. Požadavky na zpracování návrhu evaluačního plánu
6. Informace o projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni
v obci Velké Hamry“

