Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném
Popis potřeb, které mají být oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. a to popisu
splněním
veřejné
zakázky potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, popisu
předmětu veřejné zakázky, popisu vzájemného vztahu předmětu
naplněny.
veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Pouze předpokládaný termín
splnění zakázky byl stanoven na 14 měsíců od podpisu smlouvy.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v České republice, navazující na „Analýzu
sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů
působících v této oblasti“ z roku 2006. Mezi základní cíle a úkoly
Analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice patří:

Popis
předmětu
zakázky.



vytvořit centrální přehled všech dosud realizovaných analýz a
výzkumů týkajících se problematiky integrace obyvatel sociálně
vyloučených lokalit;



zpracovat celkový přehled o sociálně vyloučených a sociálním
vyloučením ohrožených lokalitách v ČR a jejich vývoji, tj. nakolik
jejich rozložení a stav koresponduje s původní Analýzou z roku
2006; identifikovat a popsat nově vzniklé lokality; identifikovat
lokality, které již zanikly; určit důvody vzniku a zániku lokalit;
případně identifikovat obce, ve kterých se vzhledem k migračním
trendům zvyšuje počet sociálně vyloučených osob;



provést vlastní terénní šetření o aktuálním stavu v sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalitách a
připravit výstupy v požadované jednotné struktuře pro výsledné
zpracování;



analyzovat výstupní data a propojit je do jednotného výstupu –
aktualizované Analýzy sociálně vyloučených lokalit a Mapy
sociálně vyloučených lokalit;



popsat celkovou situaci využívání/nevyužívání prostředků z OP
LZZ určených pro oblast sociálního začleňování ve vybraných 20
obcích a formulovat doporučení na zacílení vyhlašovaných výzev
v rámci nového programového období 2014-2020.

veřejné

Výstupy Analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice, tj.
Popis
vzájemného
vztahu publikace obsahující Analýzu sociálně vyloučených lokalit a Mapa
předmětu veřejné zakázky a sociálně vyloučených lokalit v ČR, budou zadavateli sloužit dvojím
potřeb zadavatele.
způsobem:
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a)
b)

jako zdroj informací o aktuální situaci v ČR s ohledem na
danou problematiku,
jako základní vodítko pro co nejefektivnější nastavení podpory
cílové skupiny v rámci nového programového období 20142020.

Předpokládaný termín splnění
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31. 12. 2014.
veřejné zakázky.
Popis rizik souvisejících s
plněním veřejné zakázky, která
zadavatel
zohlednil
při
stanovení
zadávacích
podmínek.

Hlavním rizikem je nedodržení stanovených termínů. Z toho důvodu
byly stanoveny sankční podmínky při nedodržení harmonogramu
v návrhu smlouvy s dodavatelem. Dalším eventuálním rizikem je
nedostatečná kvalita věcného zpracování zakázky dodavatelem. Toto
riziko bylo zohledněno již při stanovení způsobu hodnocení nabídek,
který klade hlavní důraz na kvalitu návrhů od jednotlivých uchazečů.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky. Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost
požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k
rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota všech
Nerelevantní.
významných služeb činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje Nevyžaduje se.
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění Nevyžaduje se.
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, Nevyžaduje se.
případně provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci
dodavatele
nebo
vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou,
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři
roky.)

Vzhledem k odborné náročnosti předmětu veřejné
zakázky zadavatel požaduje, aby všichni členové
realizačního týmu, kteří se budou podílet na
výzkumu a odborných výstupech zakázky,
prokázali dosažené VŠ vzdělání v sociálně
vědním oboru, zejména v oboru sociologie,
demografie, antropologie, romistika, sociální
práce, veřejná a sociální politika nebo regionální
rozvoj.
Dodavatel
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rovněž

požaduje,

aby

uchazeči

identifikovali garanta realizačního týmu, který
navíc musí splnit ještě minimálně 5 let praxe
vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
V opačném případě by hrozilo, že předmět veřejné
zakázky by nebyl splněn na odpovídající odborné
úrovni požadované zadavatelem.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob
Nevyžaduje se.
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
Nevyžaduje se.
provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na
služby podle § 4 vyhlášky
Doba splatnosti je nejméně 30 dní ode dne
doručení
faktur
objednateli
vzhledem
k administrativnímu nastavení procesu proplácení
faktur.
Faktury musí být zadavateli doručeny nejpozději
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky do 10. prosince příslušného kalendářního roku.
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů
Pokud dojde k doručení po tomto termínu, bude
splatnost faktury doručené objednateli od 11.
prosince příslušného kalendářního roku do
31. ledna následujícího kalendářního roku činit
nejméně 80 dnů z důvodu problémů s účtováním
ve státním rozpočtu na přelomu roku.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve Nerelevantní.
výši přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je Nevyžaduje se.
5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 Nevyžaduje se.
měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
Nerelevantní.
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s Nerelevantní.
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky
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za každý den prodlení.
Povinnost žádat o předběžný souhlas pověřeného
zástupce objednatele se změnou subdodavatele
nebo
v obsahu
činnosti
některého
ze
subdodavatelů pro dodavatele v rámci plnění
Odůvodnění vymezení dalších obchodních předmětu zakázky a to z důvodu zajištění kvality
podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel plnění veřejné zakázky a souladu s požadavky na
odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné kvalifikaci v zadávací dokumentaci.
zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby
ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům To platí i pro situaci, kdy subdodavatel přistupuje
v průběhu plnění předmětu této smlouvy.
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Zadavatel dále uvádí, že všechny jím vymezené
obchodní podmínky jsou v souladu s právním
řádem České republiky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného
zadavatele
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona.
Veškeré požadavky na předmět plnění zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a rovněž ve vzoru
smlouvy.
Zadavatel stanovil hodnotící kritérium tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího poměru ceny a kvality.

1. Celková výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH

Toto hodnotící kritérium má váhu 40 %, a to
v zájmu nastavení optimálního hodnocení poměru
kvality a ceny nabídky dodavatele. Při nastavení
hodnotícího kritéria nabídkové ceny ve výši váze
by hrozilo, že by zadavatel neměl možnost při
hodnocení dostatečně zohlednit další aspekty
nabídky, tzn. především kvalitu a orientaci
dodavatele v problematice sociální integrace a
rovněž
vztahu
ESF
k sociální
integraci/možnostech finanční podpory sociální
integrace v rámci ESF, resp. OP LZZ. Vzhledem
k citlivosti zkoumaného tématu (identifikace
sociálně vyloučených lokalit v jednotlivých obcích)
lze očekávat velký zájem odborné i laické
veřejnosti, a je proto třeba jednoznačně
upřednostnit kvalitu návrhu provedení vlastního
hloubkového šetření v lokalitách a tedy i
relevantnost jeho výsledků před cenou nabídky.

2. Celková kvalita nabídky

Toto hodnotící kritérium má váhu 60 % a dělí se
na další dvě subkritéria, která mají rovněž
přiděleny váhy s ohledem na jejich význam pro
výběr nejvhodnější nabídky. Důvodem stanovení
tohoto hodnotícího kritéria v této váze je snaha o
zachování možnosti zohlednit další aspekty
nabídky, tzn. především kvalitu a orientaci
dodavatele v problematice sociální integrace a
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rovněž vztahu ESF k sociální integraci.
Stanovení tohoto subkritéria umožní zadavateli
posuzovat nabídky z hlediska toho, jak naplňují
věcné i časové požadavky zadavatele na realizaci
2a. Vhodnost navržených metod a postupu řešení
zakázky. V rámci tohoto dílčího kritéria bude
zakázky vzhledem ke kvalitnímu zajištění všech
zadavatel hodnotit vhodnost zvolených metod a
požadovaných výstupů
časovou a logickou provázanost jednotlivých
aktivit, která je pro daný předmět veřejné zakázky
zásadní (váha 80 %).

2b. Flexibilita a spolupráce se zadavatelem

Stanovení tohoto subkritéria umožní zadavateli
posuzovat nabídky z hlediska toho, jak je kvalitně
popsán systém řízení zakázky a zároveň
nastavena míra flexibility na požadavky ze strany
zadavatele, zejména při provádění plošného
hloubkového šetření (váha 20%).
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Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele
Kritérium

Způsob hodnocení a jeho odůvodnění

V případě hodnocení nabídek podle kritéria „Celková výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH“, které je číselně
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu,
DPH (váha 40 %)
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Nejvýhodnější
nabídkou je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou.

Celková kvalita nabídky (váha 60 %)
a) Vhodnost navržených metod a
postupu
řešení
zakázky
vzhledem ke kvalitnímu zajištění
všech požadovaných výstupů
(váha 80 %)
b) Flexibilita a spolupráce se
zadavatelem (váha 20 %)

V případě hodnocení nabídek podle kritéria „Celková kvalita
nabídky“, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící
komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně
výhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu
k nejvýhodnější nabídce. Jako nejúspěšnější bude
vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové
hodnoty.
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