ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zhotovení strategického plánu M sta Byst ice na
léta 2014 až 2020
ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na služby
ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
edpis (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18
odst. 5 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona, které jsou i pro toto zadávací
ízení závazné. Je zadávána dle „METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
OP LZZ“, dále v souladu s dokumentem „Postup pro zadávání zakázek dle METODICKÉHO
POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK od verze 1.6 D9“ a dále v souladu se Sm rnicí .
01/2012 upravující zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu m sta Byst ice, schválené
zastupitelstvem m sta dne 16.05.2013 usnesení .17. Jakýkoliv postup i úkon zadavatele
in ný v tomto ízení není postupem i úkonem podle zákona o ve ejných zakázkách, by by
takový úkon i postup formáln p ipomínal. Pokud je v této výzv obsažen odkaz na konkrétní
ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovoln zvolená
forma v daném zadávacím ízení, aniž by se zadávací ízení tímto zákonem ídilo.

Zadavatel:
STO BYST ICE
se sídlem: Dr. E. Beneše 25, 257 51 Byst ice
00231525
osoba zmocn ná k jednání ve v cech smluvních – starosta Mgr. Daniel Št pánek
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A. Vymezení p edm tu ve ejné zakázky
edm tem ve ejné zakázky je zpracování Strategického plánu m sta a Implementa ního
dokumentu strategického plánu m sta. Proto je základním požadavkem zadavatele zkušenost
uchaze e s tvorbou takových dokument , p emž zadavatel rozši uje možnost i o zpracování
tzv. Ak ního plánu m sta, který je v mnoha p ípadech srovnatelný s Implementa ním
dokumentem Strategického plánu, by jeho obsahem nemusí být vždy personální zabezpe ení
implementace navržených strategií.
Zadavatel chce zvýšit výt žnost dota ních titul v dalším programovacím období a zárove
ipravovat smysluplné, proveditelné a financovatelné projekty. Proto je nezbytné, aby i
zhotovitel Strategického dokumentu, který se stane zásadním dokumentem pro další rozvoj
sta, m l zkušenost s p ípravou žádostí o dotace a dokázal tak odborn odhadnout jejich
realizovatelnost, financovatelnost i asovou náro nost jejich p ípravy.
Sou ástí pln ní bude navržení dotaz pro dotazník mezi obyvateli m sta. Uchaze musí mít
zkušenosti s formulováním dotaz , zejména ve vazb na jejich konkrétnost, možný informa ní
ínos odpov dí a také možnosti statistického zpracování odpov dí.
sto Byst ice též elí problematice nár stu sociáln patologických jev . Proto musí mít
uchaze jisté zkušenosti s p ípravou projekt v oblasti sociální, nebo alespo v oblasti
vzd lávání. V pr hu realizace totiž bude muset navrhovat opat ení, p ípadn posuzovat
opat ení navržená místními politiky.
Zásadní d raz klade zadavatel na zpracovatelský tým, který bude uchaze em vy len n pro
práci na zakázce.
V ele týmu musí být zkušený pracovník, který bude schopen odborn koordinovat veškeré
innosti svého týmu a bude mít zkušenosti s tvorbou Strategických plán m st.
Strategický plán bude vytvá en i za spolupráce místních významných zam stnavatel , nebo
sou ástí Strategického plánu bude též podpora zam stnanosti a podnikání. Proto je nezbytné, aby
len zpracovatelského týmu m l schopnost posoudit p ínosy a udržitelnosti navrhovaných
strategií m sta i z pohledu soukromého sektoru.
sto Byst ice se potýká s problémem nízké identifikace obyvatel s m stem. Strategický plán
bude klást d raz na podporu spolkového života, a proto bude nutné, aby byly navrženy takové
díl í kroky, které budou realizovatelné a maximáln p ínosné / finan
efektivní. Z tohoto
vodu musí mít alespo jeden len zpracovatelského týmu zkušenosti s p ípravou takových
akcí. Aby dovedl posoudit jejich skute né p ínosy a též ozna it správné portfolio statistických
dat, které bude nutné analyzovat a z nichž bude vhodné vycházet pro správná rozhodnutí o
budoucí strategii / díl ích krocích.
edm t díla je rozd len do 4 vzájemn propojených ástí:
1) Zpracování Strategického plánu m sta Byst ice na léta 2014 až 2020.
2) Zpracování Implementa ního dokumentu SP.
3) Zpracování Informa ní brožury / shrnutí pro obyvatele.
4) Prezentace postupu práce a finálního elaborátu na min. t ech ve ejných projednáváních.
Projekt bude spolufinancován v rámci z Opera ního programu lidské zdroje a
zam stnanost (dále jen „OPLZZ“), název projektu „Strategické plánování a ízení v Byst ici u
Benešova“, registra ní íslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00115.
edpokládané náklady 0,450 mil. K (bez DPH).
Poradenství v oblasti plánování
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1. Zpracování Strategického plánu m sta Byst ice na
léta 2014 až 2020
Metodika spolupráce:
Tvorbu Strategického plánu bude Zhotovitel pr žn konzultovat s oponentním
projektovým týmem Zadavatele, p ípadn se Zadavatelem ur enými odborníky pro
oponenturu. Konzultace budou probíhat podle aktuální pot eby avšak minimáln jednou za
kalendá ní m síc. Náplní t chto konzultací bude:
a.

Prezentace postupu prací zhotovitele.

b.

Zhodnocení postupu prací a výstup
Zadavatele.

c.

Metodou „Think tank“ konzultace konkrétních koncepcí a nápad vedoucích
k udržitelnému rozvoji m sta s akcentem na rovnocenný p ístup k rozvoji osad a „centra
sta“ Byst ice (za dodržení p ístup New Public Management a Good Governance).

zhotovitele oponentním týmem / zástupci

Zhotovitel nebude ur ovat strategické cíle m sta, ale bude navrhovat možná rozvojová
ešení. Strategické cíle m sta ur í místní politici (zastupitelé m sta a lenové osadních
výbor )! Rozvojová ešení bude zhotovitel konzultovat s oponentním týmem a poté na
ve ejných projednáváních.
Zhotovitel analyzuje a popíše veškeré oblasti rozvoje m sta. Z nich posléze zástupci m sta
(oponentní tým v komunikaci s místními politiky) zvolí cca 5 priorit rozvoje, které budou
hloub ji rozpracovány ve strategické ásti SP i v Implementa ním dokumentu.
Zhotovitel bude p i své práci dbát na to, aby výsledná strategie a navržené kroky nebyly
v rozporu se strategickými dokumenty VÚSC, resortními strategiemi, ale též se závaznými
dokumenty mikroregion a jiných sdružení, jejichž leny je m sto Byst ice.
Zhotovitel také bude dbát na soulad zpracovávaných dokument s platnou územn plánovací
dokumentací a v p ípad , že nalezne rozpor, pak posoudí reálnost zanesení zm n do ÚPD a
popíše, jaké zm ny bude nutné projednat.
V p ípad , že Zadavatel shledá nutnost aby Zhotovitel v konkrétních v cech prohloubil
znalost Byst ice a jejích osad (nap . dopln ní i aktualizace prokazateln zastaralých dat a
informací o ešeném území, jejich infrastruktu e atp.), vyzve Zhotovitele k prohloubení
konkrétní znalosti nejprve b žnou formou komunikace, nedojde-li k náprav , vyzve jej písemn .
Nedojde-li ani po písemné výzv k náprav situace, Zadavatel p istoupí k uplatn ní smluvní
sankce. Nutnost prohloubení znalosti nastane zejména:
pokud bude z ejmé, že Zhotovitel p i svých záv rech vycházel pouze z domn nek i
výrazn zjednodušených i agregovaných údaj , které mohou vést k mylnému záv ru.
pokud bude mít Zadavatel d vodné podez ení, že charakter užitých dat i jejich aktuální
podoba m že být v rozporu s východisky nebo záv ry Zhotovitele.
Oponentní tým Zadavatele bude výstupy zhotovitele posuzovat zejména v následujících
oblastech:
a.

Aktuálnost a pravdivost užitých statistických dat a informací.

b.

Aplikovatelnost statistických dat, informací a doporu ení/návrh na podmínky m sta
Byst ice.

c.

Dodržení metod a p ístup New Public Management a Good Governance.

d.

Kompatibilita dokumentu s metodou Balanced Scorecard.
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Smyslem existence oponentního týmu bude kontrola výstup Zhotovitele a zamezení
povrchnosti a obecnosti jeho výstup , nikoliv suplování i dopl ování jeho práce i sb ru dat!
(Zd raz ujeme, že ve smluvním ujednání je uvedena možnost uvalení smluvních pokut v p ípad
opakovaných a ádn od vodn ných stížností oponentního týmu na výstupy Zhotovitele!)

Technické požadavky a požadavky na obsah:
Strategický plán bude len n na analytickou a návrhovou / strategickou ást. Bude detailn
popisovat, analyzovat a navrhovat ešení pro rozvoj následujících oblastí rozvoje:
1) Podpora podnikání a zam stnanosti
2) Podpora kultury, sportu a volno asových aktivit
3) Sociální a zdravotní pé e, školství
4) Zvyšování bezpe nosti ve m st
5) Ochrana životního prost edí a komunální služby
6) Podpora bydlení
7) Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti
8) Vnit ní správa, správa majetku m sta, plánování a ízení m sta
Jejich rozd lení do jednotlivých kapitol navrhne Zhotovitel, p emž názvy oblastí mohou být
mírn reformulovány, spojeny ve spole né kapitoly i rozd leny do více kapitol, ovšem pouze po
odsouhlasení Zadavatele.
Z výše uvedených oblastí rozvoje bude vybráno cca 5 prioritních, které budou podrobn ji
analyzovány a k nimž budou p azeny prioritní rozvojové projekty v Implementan ím
dokumentu SP.
Analytická ást bude zpracována v rozsahu 30 až 80 normostran textu. Zam í se jak na
analýzu vn jšího prost edí tak na analýzu vnit ních zdroj . len ní analytické ásti bude
ponecháno na Zhotoviteli, bude však obsahovat minimáln výstupy následujících metod a
ístup :
1) Úvodní slovo starosty (dodá Zadavatel)
2) Profil m sta a shrnutí sou asného stavu: Historie a vývoj m sta i jeho geografická
poloha bude rozpracována max. na 1 normostranu. Dále bude popsána sou asná situace
v každé z ešených oblastí rozvoje m sta a jeho infrastruktury (podnikání, doprava,
ve ejná prostranství, bezpe nost, kultura, školství, atp.), v etn vazby jednotlivých
oblastí na okolní územní celky.
3) Analýza pot eb jednotlivých osad a vyhodnocení spole ných témat rozvoje: M sto
Byst ice je rozd leno do 26 ástí („centrum“ + 25 osad). Každá z nich má odlišné
požadavky. Tyto požadavky je pot ebné popsat, vyhodnotit a nalézt spole ná témata
rozvoje.
4) Demografie m sta, psychografické a demografické profily jednotlivých skupin
obyvatel: Zhotovitel navrhne a zd vodní roz len ní obyvatel do cílových skupin
strategického plánu a po jejich odsouhlasení definuje psychografické a demografické
profily jednotlivých skupin obyvatel p izp sobené pro pot eby strategického plánu
(minimáln v podrobnosti: odhadovaná etnost, životní styl a životní postoje,
volno asové aktivity, nároky na optimální místo a prost edí k životu, v k, rodinný stav,
vzd lání, p íjmová struktura). U každé skupiny obyvatel, resp. psychografického profilu
navrhne opat ení vedoucí k uspokojení jejich pot eb s odkazem na konkrétní strategie
obsažené v návrhové ásti. Zásadními skupinami budou vždy: d ti, ekonomicky
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aktivní, senio i, obyvatelé „centra m sta“ a obyvatelé osad, které budou dopln ny
skupinami rozd leným podle dalšího klí e len ní (nap . zam stnavatelé, dojížd jící za
prací, nebo spole ensky aktivní, sportovci atp.).
5) Balanced Scorecard: Výstupy analytické ásti musí umožnit aby na n mohla plynule
navázat návrhová ást i implementa ní dokument ve svých Balanced Scorecards.
6) SWOT analýza jednotlivých oblastí rozvoje a PEST analýza m sta: Budou
zpracovány oba typy analýz.
7) Popis nejpravd podobn jšího vývoje vn jšího prost edí i vnit ních zdroj v dalších
5 až 10 letech. V návrhové ásti pak budou ešeny i alternativní scéná e.
Návrhová / strategická ást bude zpracována v rozsahu od 15 do 40 normostran textu. Bude
bezprost edn provázána s poznatky plynoucími z analytické ásti. Návrhová / strategická ást
bude rozd lena podle stejného klí e do stejných oblastí rozvoje jako ást analytická. V návrhové
ásti Zhotovitel použije minimáln následující metody:
1) Plánování scéná vn jších vliv : Strategický plán musí umožnit p edvídat zm ny,
proto bude v návrhové ásti využívat metodu plánování scéná
vn jších vliv .
Zhotovitel ur í pot ebné množství a portfolio scéná popisujících nejpravd podobn jší
vývoj v dalších 5 až 10 letech. Po jejich odsouhlasení je blíže analyzuje. Minimáln
budou popsány následující scéná e:
1) Dv alternativy v demografickém vývoji obyvatelstva
2) Dv alternativy ve vývoji celkového da ového zatížení obyvatelstva
3) Dv alternativy v oblasti podpory pracovních p íležitostí / vývoje zam stnanosti
Každý scéná bude podrobn popsán (co m že nastat a jaký to bude mít vliv na rozvoj
sta a jeho obyvatele) a pro každý scéná zhotovitel navrhne základní opat ení
vedoucí k adaptování rozvoje m sta na daný scéná tak, aby m sto minimalizovalo
ípadné ztráty nebo maximáln využilo p íležitostí.
2) MindMap / graf cíl a priorit: opat ení, resp. jednotlivé projekty budou definovány
v Implementa ním dokumentu.
3) Implementaci metody Balanced Scorecard
4) Implementaci princip New Public Management a Good Governance
5) Posouzení souladu navrhované strategie / priority se strategií VÚSC a s klí ovými
relevantními národními strategiemi.
6) Rámcové posouzení možnosti financování strategií / priorit ze strukturálních a
komunitárních program EU.

2. Implementa ní dokument Strategického plánu
Metodika spolupráce:
Tvorbu Implementa ního dokumentu bude zhotovitel pr žn konzultovat s oponentním
týmem m sta, p ípadn se Zadavatelem ur enými odborníky pro oponenturu. Konzultace budou
probíhat podle aktuální pot eby avšak minimáln jednou za kalendá ní m síc.
Zhotovitel nebude rozhodovat o za len ní projektových zám
do dokumentu. Toto
rozhodnutí bude náležet místním politik m! (zastupitelé m sta a lenové osadních výbor )
Zhotovitel však navrhne možná ešení identifikovaných problém . Takové projektové zám ry
projedná s oponentním týmem a na ve ejných projednáváních (viz bod 4) s místními politiky a
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ve ejností. Odsouhlasené projektové zám ry / opat ení blíže popíše (viz technické požadavky na
obsah) a zapracuje do dokumentu.
Oponentní tým Zadavatele bude výstupy zhotovitele posuzovat zejména v následujících
oblastech:
a.

Aktuálnost a pravdivost užitých statistických dat a informací.

b.

Aplikovatelnost statistických dat, informací a doporu ení/návrh na podmínky m sta
Byst ice.

c.

Dodržení metod a p ístup New Public Management, Good Governance.

d.

Dodržení princip , resp. metody Balanced Scorecard.

e.

Reálnost, byrokratická nenáro nost a zjistitelnost dat navrženého systému evaluace
pln ní implementa ního dokumentu a strategického plánu.

Technické požadavky a požadavky na obsah:
Implementa ní dokument bude zpracován v rozsahu 15 až 30 normostran textu, bez
zapo tení jednotlivých Karet projekt .
Implementa ní dokument bude zahrnovat:
1) Stanovení princip návrhu projekt , zejména pak:
a. vymezení vztahu: „centrum“ a osady
b. popis postupu pro zm nu, odebrání a dopln ní projekt
c. základní principy navrhování projektu (rovné p íležitosti, udržitelnost, reálné
financování atp.)
2) MindMap navržených projekt / krok v . jejich vazeb na cíle a priority Strategického
plánu.
3) Indikátory výstup a výsledk a jejich kvantifikace.
4) Souhrnnou tabulku realiza ních náklad projekt a ádových odhad náklad na zajišt ní
udržitelnosti projekt na léta 2014 až 2024.
5) Souhrnnou tabulku odhadu reálných zdroj pro krytí pot eb projekt a ostatních možných
zdroj pro krytí pot eb projekt .
6) Organigram implementa ní struktury ( ídící struktura, monitorování, kontrola, úloha
externích subjekt ).
7) Odpov dnostní model.
8) Balanced Scorecards / karty projekt .
Každý z navržených krok / projekt bude rozpracován v následujících oblastech:
a. Popis projektu a jeho vazba na strategické cíle a priority.
b. Odpov dná osoba – zpravodaj projektu.
c. Odhad rozpo tu projektu a vliv projektu na rozpo et m sta v jednotlivých letech.
d.

ádová kvantifikace vlivu realizace projektu, resp. jeho udržitelnosti na
mandatorní výdaje m sta.

e. Navržené evalua ní ukazatele / indikátory pro sledování projektu s popisem, kde
pat né statistické podklady / hodnoty obstarat.
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f. Specifická rizika ohrožující realizaci projektu (popis obecných rizik postihujících
tšinu projekt nebude vyžadován).
Projekty budou popsány na samostatné Kart projektu (max. 1 list, tedy 2 strany A4),
kterou bude možno samostatn vytisknout. Zhotovitel dodá jak vypln né karty, tak
editovatelný vzor formulá e (MS Excel).
První draft Implementa ního dokumentu bude obsahovat minimáln následující:
1) Kompletní strukturu dokumentu se stru ným popisem budoucího obsahu kapitol.
2) MindMap navržených projekt / krok .
3) Prvotní portfolio evalua ních ukazatel , resp. indikátor výstup a výsledk .
4) Organigram implementa ní struktury.

3. Informa ní brožura / shrnutí pro obyvatele
Metodika spolupráce:
Zhotovitel navrhne textovou ást i grafickou úpravu informa ní brožury. Tu zkonzultuje se
Zadavatelem, zapracuje jeho p ipomínky a poté prezentuje finální podobu brožury.

Technické požadavky a požadavky na obsah:
Informa ní brožura bude sepsána v obecné eštin (odborných termín a dlouhých souv tí
bude užívat pouze v minimálním nejnutn jším množství) a v maximáln p ístupné form bude
itatel m p ibližovat následující informace:
a. Úvodní slovo starosty (dodá Zadavatel, max. ½ strany textu)
b. Co to je strategický plán m sta (maximáln ½ strany textu)
c.

ínosy strategického plánu pro ob any m sta (maximáln 1 strana textu)

d. Vizi m sta (maximáln 1 odstavec textu)
e. Strategické cíle a priority m sta
f. Nejd ležit jší navržené kroky pro podporu fyzického prost edí m sta, jeho
vybavenosti službami a infrastrukturou (stávající stav, co konkrétn je t eba
zlepšit, možnosti jak dosáhnout zlepšení), jako nap .:
i. podnikatelského prost edí m sta
ii. kulturního prost edí m sta (kultura, sport, volno asové aktivity)
iii. životního prost edí ve m st
iv. kvality a rozsahu komunálních služeb
v. boje proti sociáln -patologickým jev m
vi. a jiných, v pr
rozvoje

hu zpracování strategického plánu vybraných oblastí

Auto i textu musí klást d raz na minimum užitých balastních slov a na minimum užívání
obecných frází a floskulí. Zhotovitel zajistí též jazykovou korekturu.
Informa ní brožura bude vytvo ena do podoby letáku A5, 6 stran, 2 sklady (zato ený sklad).
Zhotovitel zajistí na své náklady tisk 2.000 kus t chto leták / informa ních brožur.
(plnobarevný tisk, lesklá 135g k ída).
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Informa ní brožura bude zpracována do grafické podoby. Bude Zadavateli dodána v PDF
form a v editovatelné form (Adobe nebo Corel formát). PDF varianta bude zhotovitelem
dodána ve dvou variantách / rozlišeních (1) pro tisk v rozlišení 600 dpi; (2) pro elektronickou
publikaci na www stránky. Bude užívat grafických pozadí, dopl ujících fotografií, p ípadn
vizualizací (p ípadné vizualizace dodá Zadavatel, grafická pozadí a fotografie zajistí zhotovitel).
Informa ní brožura bude obsahovat znaky publicity OPLZZ podle (v dob tisku materiálu)
platného Manuálu pro publicitu. Za zjišt ní a dodržení podmínek publicity bude pln odpov dný
zhotovitel.

4. Prezentace postupu práce a finálního elaborátu na
ech ve ejných projednáváních
Zhotovitel bude povinen prezentovat postup práce na minimáln t ech ve ejných
projednáváních, která jím budou moderována.
Na prvním projednávání ( íjen 2013) bude prezentovat práce v následujícím minimálním
rozsahu:
a. Výstupy analytické ásti Strategického plánu
b.

edstavení struktury Implementa ního dokumentu

Na druhém projednávání (leden 2014) bude prezentovat práce v následujícím minimálním
rozsahu:
a. První draft návrhové ásti Strategického plánu
b. První draft Implementa ního dokumentu
Na t etím projednávání (b ezen 2014) bude prezentovat práce v následujícím minimálním
rozsahu:
a. Navrhovanou finální podobu Strategického plánu
b. Navrhovanou finální podobu Implementa ního dokumentu SP
c.

edstavení informa ní brožury

Zhotovitel vytvo í pozvánky na jednání a p edá je objednateli v p edstihu minimáln 4 týdn
ed stanoveným datem konání. Termín a místo konání bude konzultovat se Zadavatelem.
Zhotovitel dále vytvo í do jednoho týdne z jednotlivých jednání
ehled p ipomínek.
Nejpozd ji do 5 týdn od projednávání zajistí jejich vypo ádání a provede o tom zápis, který
edá Zadavateli.

5. Termín pln ní zakázky
Do 1 týdne od podpisu smlouvy: Zhotovitel navrhne vnit ní strukturu Strategického plánu a
Implementa ního dokumentu, které prezentuje zastupitel m m sta a len m osadních výbor na
spole ném pracovním zasedání. Zadavatel strukturu odsouhlasí, p ípadn p edá p ipomínky.
Do konce srpna 2013: Zhotovitel navrhne seznam dotaz pro místní dotazníkové šet ení.
Dotaz bude maximáln 10. Pozn.: Dotazníkové šet ení bude koordinovat a zajiš ovat
Zadavatel.
Do konce íjna 2013: Zhotovitel vytvo í analytickou ást Strategického plánu, kterou prezentuje
na prvním ve ejném projednání. Zárove prezentuje strukturu Implementa ního dokumentu,
stejn jako jeho vazbu na Strategický plán. Pozn.: Na tomto jednání budou ú astníci vyzváni
oponentním týmem Zadavatele k p edkládání návrh projektových zám .
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Do konce listopadu 2013 bude vybráno Zadavatelem cca 5 prioritních oblastí, pro které budou
v p ípad nutnosti provedeny detailn jší analýzy, a které se stanou prioritními i p i návrhu
projekt popsaných v Implementa ním dokumentu.
Do konce ledna 2014: Zhotovitel zapracuje p ipomínky, zpracuje finální verzi analytické ásti a
zpracuje první draft návrhové / strategické ásti SP a první draft implementa ního dokumentu,
které prezentuje na druhém ve ejném projednávání.
Do 14. b ezna 2014: Zhotovitel zapracuje p ipomínky a zpracuje navrhovanou finální podobu
Strategického plánu a Implementa ního dokumentu. Dále zpracuje informa ní brožuru. Všechny
výstupy prezentuje na t etím ve ejném projednání.
V p ípad zásadních p ipomínek se dohodne se Zadavatelem na dalším postupu a poté odevzdá
finalizované verze všech dokument v termínu stanoveném Smlouvou (do 14. dubna 2014).

6. Dodate né informace
Zájemci o zakázku mohou požadovat dodate né informace k zakázce. Žádost o dodate né
informace i zadávací dokumentaci musí být písemná (m že být i e-mailová) a doru ena na
adresu pov ené osoby:
Eurokom plus s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, + 420 724 889 415,
vrany@eurokomplus.cz
a to nejpozd ji do:
Datum:
Hodina:

21.06.2013
12:00

Zadávací dokumentace bude Dodavatel m, kterým nebyla zaslána spolu s Výzvou k podání
nabídky, zaslána písemn formou dopisu nejpozd ji t etí pracovní den od doru ení písemné
žádosti Dodavatele. Dodate né informace v etn vlastního textu dotazu budou Dodavatel m
odeslány písemn , formou dopisu, nejpozd ji t etí pracovní den od doru ení dotazu Dodavatele.

B. Požadavky na jednotný zp sob len ní a
zpracování nabídky
Zp sob zpracování nabídky:
Nabídka bude podána písemn v eském jazyce, 1 x v originále a 1 x v kopii odpovídající
originálu, dle formálních, technických a smluvních požadavk zadavatele. Originál nabídky musí
být na titulní stran ozna en slovem „ORIGINÁL“, kopie musí být na titulní stran ozna ena
slovem „KOPIE“ Nabídka, v etn veškerých požadovaných doklad , bude potvrzena statutárním
orgánem uchaze e, nebo osobou pov enou zastupováním statutárního orgánu. V p ípad
podpisu nabídky pov enou osobou doloží uchaze v nabídce p íslušnou plnou moc, i jiný
platný pov ovací dokument.
Nabídka bude svázána i jinak zabezpe ena proti manipulaci s jednotlivými listy v etn
íloh a zape et na tak, že všechny stránky v etn p íloh budou provle eny provázkem,
provázek bude zavázán na uzlík a ten bude p elepen na titulní nebo zadní (papírové) stran bílou
samolepící páskou. Nabídka nebude obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl. Všechny listy nabídky v etn p íloh budou ádn o íslovány, nabídka bude
opat ena obsahem s uvedením ísel stránek u jednotlivých kapitol.
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V nabídce musí být uvedeny identifika ní údaje uchaze e. Nabídka obsahuje návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e a prohlášení podepsané osobou
oprávn nou jednat jménem i za uchaze e, z n hož vyplývá, že je uchaze vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu b hu zadávací lh ty. Sou ástí nabídky jsou rovn ž další dokumenty
požadované zadavatelem.
Nabídka bude podána v ádn uzav ené obálce, která bude z eteln ozna ena nápisem
!!!SOUT Ž
„Zhotovení strategického plánu M sta Byst ice na léta 2014 až 2020““
NEOTEVÍRAT!!!
Na obálce bude dále uvedeno ozna ení uchaze e, jeho adresa a I .

Nabídka bude zpracována v následujícím po adí

1. Krycí list nabídky
Na krycím listu nabídky budou vypln ny všechny p edepsané údaje dle

ílohy . 1.

2. Obsah
Nabídka bude len na dle dále uvedených kapitol. V obsahu budou uvedeny všechny dále
požadované kapitoly nabídky a budou k nim p azena ísla p íslušných list (stránek).

3. Prokázání kvalifikace dodavatel
Kvalifikaci prokáže uchaze podle výzvy k podání nabídek, podle této zadávací dokumentace a
v souladu se zákonem. Bude pevn spojeno s nabídkou. estná prohlášení budou v nabídce
doložena v originále ostatní doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. estné prohlášení
k základním kvalifika ním p edpoklad m bude podepsáno statutárním orgánem (viz.
íloha .3). Jde-li o právnickou osobu, etné prohlášení musí být podepsáno každým lenem
statutárního orgánu, rovn ž je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí toto estné prohlášení být podepsáno každým lenem.
3.1 Základní kvalifika ní p edpoklady spl uje uchaze :
a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované
zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin , legalizace výnos
z trestné innosti, podílnictví, p ijetí úplatku, podplacení, nep ímého úplatká ství, podvodu,
úv rového podvodu, v etn p ípad , kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na
takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad
spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o ú ast zahrani ní právnická osoba
prost ednictvím své organiza ní složky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat
vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento základní kvalifika ní
edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání i bydlišt ,
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b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s
edm tem podnikání dodavatele podle zvláštních právních p edpis nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
i žádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí
edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této
organiza ní složky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve
vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt .
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou
podplácení podle zvláštního právního p edpisu
d) v i jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní ízení, v
mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
edpis ,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak v
eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní
politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i
bydlišt dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo
pravomocn uloženo kárné opat ení podle zvláštních právních p edpis , je-li podle § 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné zp sobilosti podle zvláštních právních p edpis ; pokud
dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím odpov dného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožn ní výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního p edpisu
Sou ástí nabídky musí být rovn ž:
a) seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán , kte í v posledních 3 letech od
konce lh ty pro podání nabídek byli v pracovn právním, funk ním i obdobném pom ru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové spole nosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota p esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh
pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchaze e o tom, že neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvláštního
právního p edpisu (Zákon . 143/2001 Sb., o ochran hospodá ské sout že a o zm
kterých zákon (zákon o ochran hospodá ské sout že), ve zn ní pozd jších p edpis ) v
souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou.
3.2 Profesní kvalifika ní p edpoklady
Dodavatel prokáže spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad
uvedených doklad :
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a) Výpisu z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejst íku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno spln ní kvalifikace (tj. lh ty pro podání nabídek) starší 90 kalendá ních
dn .
b) Dokladu o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v plném rozsahu
odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména dokladu prokazující p íslušné
živnostenské oprávn ní i licenci
3.3 Technické kvalifika ní p edpoklady
Dodavatel prokáže spln ní technických kvalifika ních p edpoklad p edložením:
a) seznamu významných služeb obdobného charakteru provedených dodavatelem (i
probíhajících) v posledních 3 letech (5/2010 – 06/2013) a osv ením objednatel o ádném
pln ní, nejvýznamn jších z t chto služeb. Seznam uchaze doloží formou originálu estného
prohlášení s uvedením rozsahu služeb a doby poskytnutí. Osv ení musí popis rozsahu
poskytnutých služeb, dobu poskytnutí a místo provád ní služeb.
Vymezení minimální úrovn kvalifika ního p edpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti p edm tu pln ní ve ejné zakázky:
Dodavatel spl uje technický kvalifika ní p edpoklad, pokud p edloží seznam realizovaných
služeb v posledních 3 letech, jako p ílohu seznamu doloží:
1. Osv ení vydané ve ejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány ve ejnému
zadavateli.
2. Osv ení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osob
ve ejnému zadavateli, nebo

než

3. Smlouvu s jinou osobou a doklad o uskute ní pln ní dodavatele, není-li sou asn
možné osv ení dle bodu 2. od této osoby získat z d vodu spo ívajících na její stran .
Zadavatel požaduje doložit alespo :
2 osv ení objednatele o poskytnutí služeb, jejichž p edm tem bylo vytvo ení
Strategického plánu m sta s minimáln 2 000 obyvateli.
1 osv ení objednatele o poskytnutí služeb, jejichž p edm tem bylo vytvo ení
Implementa ního dokumentu strategického plánu nebo ak ního plánu m sta s více než 2
000 obyvateli za použití metody Balanced Scorecards.
2 osv ení objednatele o poskytnutí služeb, jejichž p edm tem bylo zpracování Studie
proveditelnosti nebo obdobného dokumentu, které byly povinnou p ílohou k podané
žádosti o dotaci z fond EU. Z toho jedna na neinvesti ní projekt v sociální oblasti nebo
v oblasti vzd lávání a jedna na investi ní projekt zahrnující stavební práce.
1 osv ení objednatele o poskytnutí služeb, jejichž p edm tem byla p íprava
dotazníkového šet ení v . vyhodnocení dotaz (minimáln 100 respondent ).
b) seznamu osob, které budou odpov dné za realizaci p íslušných služeb. Seznam uchaze
doloží formou originálu estného prohlášení. P ílohou tohoto seznamu bude profesní
životopis každé osoby uvedené v seznamu a také kopie dokladu o dosaženém vzd lání.
Z profesního životopisu bude jednozna
vyplývat, zda je dot ená osoba zam stnancem
dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby mezi t mito osobami ( leny realiza ního týmu) byli:
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1 len - Vedoucí odborného týmu: bude mít VŠ vzd lání a praxi s vedením
zpracovatelského týmu u 2 strategických plán m sta s více než 2 000 obyvateli, z toho
jeden strategický plán za použité metody Balanced Scorecards.
1 len - Garant podpory zam stnanosti a podnikání: bude mít VŠ vzd lání a
zkušenosti s tvorbou strategie podnikatelských subjekt s minimáln 10 zam stnanci,
zahrnující popis výchozí situace, analýzu trhu (nabídky a poptávky) a z nich navržená
rozvojová opat ení.
1 len - Garant podpory spolkového života: bude mít zkušenosti s tvorbou projekt
zam ených na podporu spolkového života v obcích nebo na p ípravu kulturních akcí.
emž uvedené pozice mohou být zabezpe eny dv ma nebo t emi osobami, které budou
spl ovat níže uvedené požadavky. V p ípad , že by dv vybrané pozice byly zabezpe eny
jedním pracovníkem, musí takový pracovník spl ovat požadavky uvedené pro ob pozice.
U len realiza ního týmu, kte í jsou p edm tem technické kvalifikace uchaze e uvede:
1) Titul, jméno a p íjmení lena týmu
2) Relevantní zkušenosti lena týmu
3)

sobnost a odpov dnost p i realizaci zakázky lena týmu

4) Zástupnost lena týmu pro p ípad delší než týdenní absence
U ostatních len týmu nemusí uchaze uvád t jejich personálie, ale uvede je pod názvem
funkcí i ešených resort (nap . analytik, doprava, životní prost edí, atp.) a uvede též jejich
sobnost a odpov dnost p i realizaci zakázky.
Zm na osob bude možná pouze po odsouhlasení Zadavatelem. Nástupce musí spl ovat
minimáln podmínky výše uvedené. V p ípad , že výše uvedené osoby nebudou aktivn
zpracovávat p edm t díla, je to d vodem k odstoupení Zadavatele od Smlouvy o dílo a bude
to považováno za hrubé porušení smluvních povinností, v etn uplatn ní pat ných sankcí.
3.4 Ostatní informace vztahující se ke kvalifikaci
1. Prokázání ásti kvalifikace prost ednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace požadované
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávn n spln ní profesní kvalifikace v chyb jícím
rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se rozumí osoba,
pomocí které má dodavatel plnit ur itou ást ve ejné zakázky nebo která má poskytnout
dodavateli k pln ní ve ejné zakázky ur ité v ci i práva. V souladu s ustanovením § 331
zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , plní-li dodavatel
sv j závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek
plnil sám.
Dodavatel je v takovém p ípad povinen zadavateli p edložit:
a) smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí
cí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné
zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace;
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b) doklady prokazující spln ní základního kvalifika ního p edpokladu dle bodu 3.1. j) a
3.2. a) subdodavatelem.
Dodavatel není oprávn n prost ednictvím subdodavatele prokázat spln ní kvalifikace výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
2. Spole ná nabídka
Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole
a za tímto ú elem
podávají i hodlají podat spole nou nabídku, je každý z dodavatel povinen prokázat
spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a profesního kvalifika ního p edpokladu =
výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m dodavatel zapsán, i výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Spln ní ostatní kvalifikace tj. profesní
kvalifika ní p edpoklady vyjma výpisu z obchodního rejst íku pokud je v n m dodavatel
zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, technické kvalifika ní
edpoklady musí prokázat všichni dodavatelé spole .
V p ípad , že má být p edm t ve ejné zakázky pln n spole
n kolika dodavateli, jsou
ve ejnému zadavateli povinni p edložit sou asn s doklady prokazujícími spln ní
kvalifika ních p edpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou v i ve ejnému zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých
v souvislosti s ve ejnou zakázkou zavázáni spole
a nerozdíln , a to po celou dobu pln ní
ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z ve ejné zakázky.
Požadavek na závazek podle v ty první, aby dodavatelé byli zavázáni spole
a nerozdíln ,
platí, pokud zvláštní právní p edpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí
sou asn ur it jednoho pov eného dodavatele (vedoucí ú astník sdružení), zp sob jeho
jednání, rozsah jeho oprávn ní jednat za ostatní dodavatele, kte í podávají spole nou
nabídku, kontaktní adresu pro doru ování [a to i v p ípad , že taková adresa bude shodná se
sídlem pov eného dodavatele (vedoucího ú astníka sdružení)] a kontaktní fyzickou osobu
etn telefonického a e-mailového spojení. Pov ení dle p edchozí v ty musí být v nabídce
doloženo ádnou plnou mocí v originále nebo v ú edn ov ené kopii.
3. Prokázání kvalifikace zahrani ním dodavatelem
Zahrani ní dodavatel spln ní kvalifikace prokazuje zp sobem podle právního ádu platného
v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt , a to v rozsahu požadovaném zákonem VZ
a ve ejným zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydlišt zahrani ního dodavatele ur itý doklad nevydává, je zahrani ní
dodavatel povinen prokázat spln ní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li
povinnost, jejíž spln ní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání
nebo bydlišt zahrani ního dodavatele stanovena, u iní o této skute nosti estné prohlášení.
Doklady prokazující spln ní kvalifikace p edkládá zahrani ní dodavatel v p vodním jazyce
s p ipojením jejich ú edn ov eného p ekladu do eského jazyka, pokud zadavatel v
zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána,
nestanoví jinak; to platí i v p ípad , prokazuje-li spln ní kvalifikace doklady v jiném než
eském jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na
území eské republiky.
4. Zvláštní zp soby prokázání kvalifikace
edloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel ve lh
pro prokázání spln ní kvalifikace (ve lh
pro podání nabídek spole
s nabídkou),
nahrazuje tento výpis prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a profesních
kvalifika ních p edpoklad v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující spln ní t chto
profesních kvalifika ních p edpoklad pokrývají požadavky ve ejného zadavatele na
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prokázání spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad pro pln ní ve ejné zakázky. Výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatel nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno spln ní kvalifikace, starší než 3 m síce.
5. Pravost a stá í doklad
V p ípadech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje p edložení prohlášení
uchaze e, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
sou asn podepsáno osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e; pokud za uchaze e
jedná zmocn nec na základ plné moci, musí být v nabídce p edložena platná plná moc
v originále nebo v ú edn ov ené kopii.
Uchaze , který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v ust. § 58 zákona, musí být vylou en z ú asti v zadávacím ízení. Zadavatel své
rozhodnutí o jeho vylou ení z ú asti v zadávacím ízení s uvedením d vodu bezodkladn
písemn oznámí.
Uchaze je povinen prokázat spln ní kvalifikace ve všech p ípadech doklady p edloženými
v originále nebo ú edn ov enými kopiemi t chto doklad , pokud tato kvalifika ní
dokumentace nestanoví jinak.
Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního
rejst íku nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace (tj.
ke dni konce lh ty pro podání nabídek), starší 90 kalendá ních dn .

4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
Uchaze p edloží dopln ný návrh smlouvy o dílo v souladu se sout žními podmínkami a opat í
jej podpisem osoby oprávn né k t mto úkon m (viz p íloha . 4).

5. asový harmonogram
Uchaze p edloží návrh asového harmonogramu pln ní jednotlivých ástí díla a opat í jej
podpisem osoby oprávn né k t mto úkon m.

C. Obchodní podmínky a podmínky zadavatele
1. Zp sob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková cena bude uvedena v CZK.
2. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.
3. Zadavatel upozor uje uchaze e, že hodnotící komise bude d sledn zkoumat otázky
mimo ádn nízké nabídkové ceny. V p ípad , že nabídková cena nižší než 360 000,- K bez
DPH bude ve vztahu k p edm tu ve ejné zakázky považována za mimo ádn nízkou
nabídkovou cenu. To bude pro zadavatele d vodem k tomu, aby si od uchaze e vyžádal
zd vodn ní a podrobnou cenovou kalkulaci.
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4.

ílohou nabídky bude kalkulace nabídkové ceny v následujícím formátu:
Pozice v realiza ním týmu

Vedoucí realiza ního týmu
Garant podpory zam stnanosti a podnikání
Garant podpory spolkového života
Další pozice dle organigramu
....
Sumarizace

Odhadovaný
po et hodin

Hodinová sazba
bez DPH

[sou et]

[pr

Celkem za pozici
bez DPH

r]

[sou et]

5. Nabídková cena bude uvedena v len ní:
Položka
Celkem za leny realiza ního týmu
Tisk informa ní brožury pro obyvatele
Celková nabídková cena

Bez DPH

DPH

s DPH

6. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše p ípustná.
7. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

2. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Cena za pln ní p edm tu smlouvy bude uhrazena v díl ích platbách jednotliv za níže stanovená
díl í pln ní:
a.

Analytická ást Strategického plánu, a to ve výši 25 % z celkové odm ny.

b.

Návrhová ást Strategického plánu, a to ve výši 35 % z celkové odm ny.

c.

Implementa ní dokument strategického plánu, a to ve výši 30 % z celkové odm ny.

d.

Informa ní brožura pro obyvatele, a to ve výši 10 % z celkové odm ny.

Cena za poskytované služby bude Zhotoviteli hrazena po protokolárním p edání výstup díl ích
pln ní viz. odst. výše.
Zadavatel má lh tu 10 dní k posouzení úplnosti a kvality výstup . V p ípad , že Zadavatel zjistí
v p edaných výstupech vady, které brání jejich ádnému užití, vrátí bez zbyte ného odkladu
výstupy Zhotoviteli, p emž uvede, v em spat uje vady díla. Zhotovitel je v tomto p ípad
povinen p edložit Zadavateli bezodkladn výstupy s odstran nými vadami, p emž Zadavateli
ží vždy znovu lh ta 10 dní k posouzení úplnosti a požadované kvality výstup .
Cena bude Zhotoviteli hrazena na základ jím vystavených díl ích da ových doklad (faktur) se
splatností 60 dní ode dne vystavení, p edaných objednateli do 5 pracovních dn od data
uskute ní zdanitelného pln ní. Dnem úhrady se rozumí den p ipsání fakturované ástky na
et Zhotovitele.
Jednotlivé faktury musejí spl ovat veškeré náležitosti da ového dokladu ve smyslu zákona
.235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis , a dle metodiky OPLZZ.
Krom zákonných náležitostí musí být na fakturách jednozna
uveden název a íslo projektu
„Strategické plánování a ízení v Byst ici u Benešova“ Reg. . CZ.1.04/4.1.01/89.00115.
Zadavatel je oprávn n do 10 dn od doru ení vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje
kterou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. P itom musí uvést d vod vrácení faktury.
Nová lh ta splatnosti za ne plynout dnem doru ení opravené faktury Zadavateli.
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3. Ostatní závazné podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ve ejnou zakázku zrušit kdykoli i bez udání d vod . Zadavatel
zruší ve ejnou zakázku také v p ípad , že nabídková cena p esáhne finan ní objem.
Uchaze bere na v domí a souhlasí s tím, že veškeré ásti výb rového ízení (zadání, nabídky
uchaze e, výsledek výb rového ízení i smlouva o dílo) mohou být zve ejn ny.
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchaze e. Zadavatel m že termíny prodloužit,
ípadn práce p erušit.
Zadavatel a vybraný uchaze mají právo od smlouvy odstoupit na základ podstatného porušení
smluvních podmínek. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchaze e se také považuje
nepln ní dohodnutých asových termín .
V p edložené nabídce musí být v souladu všechny její ásti (smlouva o dílo, krycí list, atd.).
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k ádné realizaci p edm tu zakázky,
etn všech náklad souvisejících (poplatky, vedlejší náklady - nap . na zjišt ní pot ebných
informací, technických dat, provoz zhotovitele, po et paré objednané dokumentace, kurzovní
vlivy, obecný vývoj cen apod.).
Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve
ve ejné správ a o zm
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , osobou povinou
spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly provád né v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
ve ejných výdaj .
Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy v etn jejích dodatk , originály
etních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci p edm tu této smlouvy po dobu 10
let od zániku této smlouvy, minimáln však do roku 2021. Po tuto dobu je dodavatel povinen
umožnit osobám oprávn ným k výkonu kontroly projekt provést kontrolu doklad souvisejících
s pln ním této smlouvy.
Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opat it vizuální
identitou projekt dle Manuálu pro publicitu OP LZZ 2007-2013 (viz íloha .2 OM OP LZZ:
D4). Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí ú innosti této smlouvy je s t mito pravidly
seznámen. V p ípad , že v pr hu pln ní této smlouvy dojde ke zm
t chto pravidel, je
zadavatel povinen o této skute nosti zhotovitele bezodkladn informovat.

6. Variantní ešení
Variantní ešení není povoleno.

D. Podání a hodnocení nabídek
1.

Podání a otevírání nabídek

Nabídka bude doru ena poštou nebo osobn na adresu zadavatele: M stský ú ad Byst ice, Dr. E.
Beneše 25, 257 51 Byst ice, v ádn uzav ené obálce, na které bude uvedeno ozna ení firmy, její
adresa, I a nápis:
!!!SOUT Ž
„Zhotovení strategického plánu M sta Byst ice na léta 2014 až 2020““
NEOTEVÍRAT!!!
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Na adresu zadavatele bude doru ena nejpozd ji do 24.06.2013, od 08:00 do 10:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní v zasedací místnosti M stského ú adu Byst ice dne
24.06.2013 v 12:00 hod. Otevírání obálek se v p ípad zájmu m že zú astnit vždy maximáln
jeden zástupce uchaze e, pov ený plnou mocí v p ípad , že se nejedná o jednatele spole nosti.
Komise pro otevírání obálek otevírá obálky s nabídkami postupn podle po adového ísla a
kontroluje úplnost nabídky, tedy zda:
je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
je návrh smlouvy podepsán osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e a

2. Hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v . DPH.

3. Posouzení nabídek
i posouzení nabídek bude posuzováno spln ní požadavk uvedených ve výzv k podání
nabídky a v této zadávací dokumentaci. V p ípad , že nabídka nebude obsahovat všechny
požadavky výše uvedené, bude nabídka vylou ena z hodnocení a uchaze bude z ve ejné
zakázky vylou en.

4. Lh ta pro oznámení a rozhodnutí o p id lení
zakázky
Délka zadávací lh ty, po kterou jsou uchaze i vázáni svou nabídkou, je stanovena na 90 dní.
Zadávací lh ta za íná b žet okamžikem skon ení lh ty pro podání nabídek a kon í dnem
doru ení oznámení zadavatele o výb ru nejvhodn jší nabídky.

5. Prohlídka místa budoucího pln ní
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa pln ní. Místo pln ní ve ejné zakázky je ve ejn p ístupné.

6.
CD

ílohy
se vzorovými formulá i
íloha .1 – Krycí list nabídky (vzor)
íloha .2 - Manuál pro publicitu OP LZZ 2007-2013
íloha .3 – Prohlášení o spln ní kvalifika ních kritérií (vzor)
íloha .4 – Návrh Smlouvy o dílo (vzor)
se Zadávací dokumentací

V Byst ici, dne 11.06.2013
..................
starosta Mgr. Daniel Št pánek
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