ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad
§ 6 ZZVZ, postupem stanoveným v Příkazu ministryně č. 14/2020 ve znění Dodatku č. 1 a usnesením
vlády ze dne 19. června 2018 č. 408, a to plně elektronicky prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (dále také jen „NEN“) formou otevřené výzvy. Tato veřejná zakázka malého rozsahu je
zadávána také v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (13. vydání).
Název veřejné zakázky:
Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů

ZADAVATEL
Název:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlo:

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČO:

00551023

Profil zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

Kontaktní osoba:

Oddělení veřejných zakázek:
Barbora Zichová, barbora.zichova@mpsv.cz

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele:

Mgr. Martin Dytrych,
vedoucí oddělení evaluací sekce evropských fondů (802)

Datum a podpis osoby oprávněné
zastupovat zadavatele:

Mgr. Martin Dytrych elektronicky podepsal 17.05.2021
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku. Podáním nabídky přijímá
dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky stanovené touto zadávací dokumentací.
Veřejná
zakázka
bude
financována
z
prostředků
projektu
TP
OPZ
CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002750 Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ.
2

číslo

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně
inovačních projektů, podpořených v rámci Operačního programu Zaměstnanost dle specifikace
uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouva.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Analýza nákladů a přínosů projektu Společně na svobodu
Název projektu: Analýza nákladů a přínosů projektu Společně na svobodu
Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006920

Část 2: Analýza nákladů a přínosů projektu Cochemský model v ČR
Název projektu: Analýza nákladů a přínosů projektu Cochemský model v ČR
Registrační číslo: CZ.03.3.X /0.0/0.0/15_024/0007251
Pozn.: Není-li explicitně uvedeno jinak, vztahují se jednotlivá ustanovení této Výzvy k oběma částem
této veřejné zakázky.
Účastník zadávacího řízení (dále také jen „účastník“) je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část
veřejné zakázky nebo i na obě části veřejné zakázky současně. V případě podání nabídek na obě části
podá dodavatel samostatnou nabídku na každou dílčí část. Pro každou část veřejné zakázky bude
uzavřena samostatná smlouva.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV:
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72316000-3

Analýza dat

79311300-0

Analýza průzkumu

79419000-4

Hodnotící poradenské služby

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění:
Zadavatel nestanoví konkrétní místo plnění zakázky. Vybraný účastník zadávacího řízení je povinen
předat veškeré hmotné výstupy plnění na adrese: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5.
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Doba plnění: do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy / předání vstupních podkladů.
Bližší požadavky na dobu plnění veřejné zakázky (harmonogram plnění) jsou uvedeny v Příloze č. 1
této zadávací dokumentace – Smlouva.
4

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 700 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky

v Kč bez DPH

Část 1: Analýza nákladů a přínosů projektu Společně na svobodu

350 000,- Kč

Část 2: Analýza nákladů a přínosů projektu Cochemský model v ČR

350 000,- Kč

Jedná se o maximální hodnotu zakázky, kterou nelze přesáhnout. Překročení výše uvedeného
finančního limitu bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek
vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
5

FORMULÁŘ NABÍDKY

Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům Formulář nabídky (Příloha č. 2 této
zadávací dokumentace) obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast
dodavatelů v zadávacím řízení.
Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci či
na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením Formuláře nabídky
včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.
6

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání.
Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny ve Smlouvě, která tvoří Přílohu
č. 1 této zadávací dokumentace.
7

KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem. Požadavky na kvalifikaci jsou
zadavatelem stanoveny ve Formuláři nabídky. Kvalifikaci dodavatel prokáže řádným předložením
Formuláře nabídky.
Doklady k prokázání kvalifikace, pokud jsou vyžadovány, se prokazují v kopii. Zadavatel si může před
uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v rámci zadávacího řízení předloženy.
Společná ustanovení ke kvalifikaci uvedená v §§ 81 až 85, §§ 87 a 88 ZZVZ, jakožto i ustanovení § 45
odst. 3 a § 77 odst. 3 ZZVZ, se použijí analogicky.
8

SMLOUVA (TECHNICKÉ, OBCHODNÍ A JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY)

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem dle
Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

3 / 10

Dodavatel podáním nabídky (resp. Formuláře nabídky) akceptuje veškeré technické, obchodní
a jiné smluvní podmínky uvedené ve Smlouvě. Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy
předložen v nabídce.
Smlouvu není možné před jejím podpisem jakkoliv upravovat, doplňovat či měnit, vyjma údajů, u nichž
vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná nebo jinak označená místa k doplnění či
úpravě). Doplněny budou údaje tak, jak byly uvedeny ve Formuláři nabídky vybraného dodavatele.
Změna údajů a hodnot (např. změna nabídkové ceny apod.) není v žádném případě přípustná.
9

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.
V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné
zakázky.
Nabídkovou cenu dodavatel uvede do Formuláře nabídky, a to v korunách českých ve formátu
nabídková cena bez DPH.
Nabídková cena (jakožto i jednotlivé položky) za realizaci veřejné zakázky bude předmětem posouzení
z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky dle § 113 ZZVZ.
Nabídková cena musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
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POPIS REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dokument - „Popis realizace předmětu plnění“ bude podkladem pro hodnocení v rámci kritéria
hodnocení „Kvalita návrhu realizace předmětu plnění“.
Účastník zadávacího řízení v souladu s požadavky stanovenými v tomto bodě a bodě č. 11 této Výzvy
předloží jako součást nabídky „Popis realizace předmětu plnění“. Popis realizace předmětu plnění musí
být konkrétní a přiměřeně obsáhlý tak, aby z popisu jednoznačně vyplývaly skutečnosti, které umožní
posoudit kvalitu nabízeného plnění z hledisek uvedených v bodě 11 této Výzvy. Z popisu nabízeného
plnění musí vyplývat dodržení podmínek a požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě a jejích
přílohách. Doporučený rozsah popisu návrhu řešení je 5-20 normostran (dále jen „NS“) (normostranou
se rozumí rozsah textu v délce 1800 znaků včetně mezer).

Popis realizace předmětu plnění musí obsahovat:
(Pokud Popis realizace předmětu plnění nebude zahrnovat níže popsané oblasti, nebo je nebude
zahrnovat v níže popsaném rozsahu, bude takový Popis realizace předmětu plnění hodnocen hůře.
Metoda vyhodnocení je podrobně popsána v bodě 11 této Výzvy.)
Obsahem Popisu realizace předmětu plnění bude dodavatelem zpracovaný Návrh strategie zpracování
analýzy, který musí zahrnovat návrh předpokládaného postupu plnění v jednotlivých krocích, přičemž
každý krok musí být doplněn o komentář, který bude vysvětlovat relevanci postupu vzhledem
k analyzovanému projektu a vzhledem k požadované metodě, dále odhad časové dotace pro realizaci
daného kroku se stručným zdůvodněním a předpokládaná rizika realizace. V rámci jednotlivých kroků
předpokládaného postupu plnění musí být uveden krátký přehled dosavadních výsledků poznání o
realizaci, výstupech a výsledcích daných projektů zachycených v poskytnuté dokumentaci k projektům,
které jsou relevantní pro realizovanou analýzu, spolu s informací, v jaké fázi a pro jaké výzkumné cíle a
otázky budou tyto výsledky využity. Dále pak přehled výzkumných cílů a otázek, spolu s předběžnou
strategií jejich naplnění (jaké zdroje dat jsou plánované pro jejich zodpovězení a jaká je strategie získání
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těchto zdrojů dat) a postup využití redukované formy analýzy společenských nákladů a přínosů, spolu
s reflexí předpokládaných rizik.
V rámci Popisu realizace předmětu plnění je tedy potřeba:
1) zohlednit požadavky zadavatele z hlediska výzkumných cílů a otázek analýzy, tj. propojit
zadavatelem stanovené výzkumné cíle a výzkumné otázky s návrhem strategie zpracování
analýzy tak, aby byly zachovány stanovené cíle a byla prokázaná logická provázanost a
realizovatelnost návrhu strategie zpracování analýzy
2) zohlednit specifika požadované metody redukované formy analýzy společenských nákladů a
přínosů, tj. přizpůsobit požadovanou metodu daným projektům a zohlednit slabá a silná místa
redukované formy analýzy společenským nákladům a přínosům v návaznosti na stanovené
výzkumné cíle a otázky
3) zohlednit dosavadní poznání o realizaci, výstupech a výsledcích daných projektů zachycené
v poskytnuté dokumentaci k projektům, tj. vhodně propojí veškeré poskytnuté informace k
intervencím s návrhem strategie zpracování analýzy
11

HODNOCENÍ NABÍDEK

Podané nabídky (části 1 a části 2) budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti na základě níže
uvedených kritérií hodnocení:
OZNAČENÍ

NÁZEV DÍLČÍHO HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA

VÁHA V %

A

Nabídková cena

40 %

B

Kvalita realizačního týmu

20 %

C

Návrh strategie zpracování analýzy

40 %

A: NABÍDKOVÁ CENA
Toto kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími.
Předmětem hodnocení dle kritéria A je celková cena v Kč bez DPH, tj. cenový údaj uvedený v Příloze
č. 2 této zadávací dokumentace – Formulář nabídky).
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží maximální počet bodů, tj. 100 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem maximálního počtu bodů a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:
Počet bodů =

minimální hodnota ze všech hodnocených nabídek
× max. počet bodů
hodnota položky hodnocené nabídky

Počet bodů bude aritmeticky zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Bodové hodnoty jednotlivých nabídek
budou následně vynásobeny 0,4, tj. váhou tohoto dílčího kritéria hodnocení.
B: KVALITA REALIZAČNÍHO TÝMU
Toto kritérium představuje kritérium kvality. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena zkušenost členů
realizačního týmu dodavatele, a to dle míry splnění parametrů uvedených ve Formuláři nabídky.
Hodnocené parametry představují zkušenosti a úroveň odbornosti členů realizačního týmu nad rámec
minimální úrovně technické kvalifikace stanovené ve Formuláři nabídky.
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Hodnocení podle tohoto dílčího kritéria hodnocení bude provedeno na základě údajů doplněných do
Formuláře nabídky – bod 2. Každé nabídce bude přidělen počet bodů v závislosti na prokázané
zkušenosti u vybraných členů realizačního týmu, a to následujícím způsobem.
Lépe bude hodnocena nabídka, která:
1) prokáže odpovídající profesní odbornost člena (členů) realizačního týmu v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí či oblasti rozchodových a rozvodových konfliktů / v oblasti osob sociálně vyloučených
nebo ohrožených sociálním vyloučením (osoby ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody, lidé
ohrožení závislostí, pachatelé trestné činnosti, lidé s obtížemi v oblasti dluhové problematiky, lidé s
nedostatečnými kompetencemi či zdroji pro adekvátní sociální fungování). Za odpovídající profesní
odbornost je považováno následující: osoba má v daných oblastech prokazatelnou nejméně
dvouletou praxi (24 měsíců, nemusí být po sobě jdoucích), anebo prokazatelnou odbornou
publikační činnost (alespoň 2 publikace1). Za osobu (člena/členku realizačního týmu), která splní
kritéria profesní odbornosti obdrží nabídka 5 bodů (tzn. zadavatel může přidělit body pouze za
jednoho profesně odborného člena realizačního týmu). Dodavatel není povinen nabídnout ani
jednoho profesně odborného člena realizačního týmu. V případě nesplnění daného kritéria nebude
dodavatel vyloučen, ale nabídka obdrží v této části 0 bodů.
2) prokáže odpovídající praktické zkušenosti člena (členů) realizačního týmu s realizací výzkumných
studií či evaluací s aplikovanou metodou z oblasti metod analýz finančních ukazatelů. Za každou
realizovanou studii či evaluaci s aplikovanou metodou z oblasti metod analýz finančních ukazatelů,
která byla realizována členem (členy) realizačního týmu v posledních 5 letech, obdrží nabídka 3
body. Maximální počet 15 bodů obdrží nabídka (nabídky) která doloží 5 nebo více relevantních studií
či evaluací. Dodavatel může uvést v nabídce k tomuto kritériu maximálně 4 členy realizačního týmu
s praktickou zkušeností s realizací výzkumných studií či evaluací s aplikovanou metodou z oblasti
metod analýz finančních ukazatelů. V případě, že dodavatel uvede k tomuto kritériu více než 4 členy
realizačního týmu, budou započítány pouze studie prvních 4 uvedených členů realizačního týmu. V
případě, že se více členů realizačního týmu podílelo na téže studii, bude tato studie započítána do
hodnocení pouze jednou.
Dodavatel není povinen nabídnout ani jednoho člena realizačního týmu s praktickými zkušenostmi z
oblasti výzkumných studií či evaluací s aplikovanou metodou z oblasti metod analýz finančních
ukazatelů. V případě nesplnění daného kritéria nebude dodavatel vyloučen, ale nabídka obdrží v této
části 0 bodů. Odpovídající profesní odbornost (bod 1) a praktické zkušenosti (bod 2) členů/členek
realizačního týmu budou prokázány profesními životopisy opatřenými vlastnoručními, případně
elektronickými podpisy. Z životopisů bude zřejmé dosažené vzdělání, obor vzdělávání, seznam
relevantních publikací uvedených dle citační normy ČSN ISO 690, délka praxe a profesní zkušenosti v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí či rozchodových a rozvodových konfliktů / v oblasti osob sociálně
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením (osoby ve výkonu a po výkonu trestu odnětí
svobody, lidé ohrožení závislostí, pachatelé trestné činnosti, lidé s obtížemi v oblasti dluhové
problematiky, lidé s nedostatečnými kompetencemi či zdroji pro adekvátní sociální fungování), nebo s
realizací výzkumných studií či evaluací s aplikovanou metodou z oblasti metod analýz finančních
ukazatelů. Přílohou bude zároveň čestné prohlášení každého člena/členky realizačního týmu
dodavatele o souhlasu se svým zapojením do realizačního týmu opatřené vlastnoručním, případně
elektronickým podpisem.

1

Výstup zahrnutý v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací v
kategoriích: B-Monografie, odborné knihy, C-Kapitola resp. kapitoly v odborné knize, J-Články v recenzovaných
časopisech, či výstup publikovaný v recenzovaném časopise indexovaném v databázích WOS, SCOPUS či ERIH
PLUS.
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Údaje, které jsou předmětem hodnocení, nelze analogicky k § 46 odst. 2 ZZVZ po uplynutí lhůty
pro podání nabídek měnit či doplňovat.
Bodové hodnoty jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny 0,2, tj. váhou tohoto dílčího kritéria
hodnocení.
C: NÁVRH STRATEGIE ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY
Toto kritérium představuje kritérium kvality. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena strategie zpracování
analýzy nákladů a přínosů vybraného sociálně inovačního projektu předložená dodavatelem. Strategie
musí obsahovat návrh předpokládaného postupu plnění v jednotlivých krocích, přičemž každý krok musí
být doplněn o komentář, který bude vysvětlovat relevanci postupu vzhledem k analyzovanému projektu
a vzhledem k požadované metodě, dále odhad časové dotace pro realizaci daného kroku se stručným
zdůvodněním a předpokládaná rizika realizace.
Lépe bude hodnocena nabídka, která:
1) nejpřesněji zohlední požadavky zadavatele z hlediska výzkumných cílů a otázek analýzy, tj.
propojí zadavatelem stanovené výzkumné cíle a výzkumné otázky s návrhem strategie
zpracování analýzy tak, aby byly zachovány stanovené cíle a byla prokázaná logická
provázanost a realizovatelnost návrhu strategie zpracování analýzy (max. počet 30 bodů)
2) nejpřesněji zohlední specifika požadované metody redukované formy analýzy společenských
nákladů a přínosů, tj. přizpůsobí požadovanou metodu daným projektům a zohlední slabá a
silná místa redukované formy analýzy společenským nákladům a přínosům v návaznosti na
stanovené výzkumné cíle a otázky (max. počet 30 bodů)
3) nejvíce zohlední dosavadní poznání o realizaci, výstupech a výsledcích daných projektů
zachycené v poskytnuté dokumentaci k projektům, tj. vhodně propojí veškeré
poskytnuté informace k intervencím s návrhem strategie zpracování analýzy, a uvede, v jaké
fázi a/nebo pro jaké výzkumné cíle a otázky budou tyto informace využity (max. počet 40 bodů)

Body pro každou nabídku budou přiděleny podle následujícího algoritmu:
Počet bodů =

hodnota hodnocené nabídky
× max. počet bodů
hodnota nejvýše hodnocené nabídky

Počet bodů bude aritmeticky zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Bodové hodnoty jednotlivých nabídek
budou následně vynásobeny 0,4, tj. váhou tohoto dílčího kritéria hodnocení.
Podkladem pro hodnocení kvality bude účastníkem předložený dokument s názvem „Popis realizace
předmětu plnění“. Zadavatel bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria hodnotit celkový návrh realizace
z hlediska kvality zpracování analýzy nákladů a přínosů sociálně inovačního projektu (detailněji
rozpracováno v bodě 10 této ZD).
ZPŮSOB CELKOVÉHO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel pro účely hodnocení stanovil výše uvedená dílčí hodnotící kritéria, na jejichž základě budou
nabídkám přiděleny body postupem a způsobem popsaným výše. Za účelem porovnání nabídek
a výpočtu konkrétního počtu bodů, které nabídky obdrží, pak zadavatel pro každé dílčí hodnotící
kritérium stanovil maximální počet bodů, který odpovídá váze daného subkritéria a dílčího hodnotícího
kritéria v celkovém hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti.
Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích
kritérií sečte a získá tak celkový počet bodů, kterých hodnocená nabídka dosáhla. Na základě součtu
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výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší vážené bodové
hodnoty.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí
v kritériu A. Nabídková cena (celkový součet bodů), poté pořadí v kritériu C. Návrh strategie zpracování
analýzy a poté pořadí v kritériu B. Kvalita realizačního týmu.
DALŠÍ INFORMACE K HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel k hodnocení nabídek dále uvádí, že hodnocení nabídek může být provedeno před jejich
posouzením. V takovém případě dojde pouze k posouzení nabídky, která byla podána dodavatelem, se
kterým má být uzavřena smlouva (nikoli všech nabídek). Pokud nabídka vybraného dodavatele,
se kterým má být uzavřena smlouva, bude zadavatelem vyloučena analogicky k § 48 ZZVZ, nastává
posouzení nabídky, která se umístila další v pořadí.
12

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.06.2021 v 10:00 hod.
Nabídku je možno podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (NEN), na kterém je tato veřejná zakázka zadávána, resp. prostřednictvím profilu zadavatele
dostupného na https://nen.nipez.cz/profil/MPSV.
Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání Národního elektronického nástroje
je možné využít uživatelskou podporu NEN (tel.: +420 841 888 841, e-mail: Hotline@nipez.cz).
13

POŽADAVKY KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Nabídka bude zpracována v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném
než českém či slovenském jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého nebo
slovenského jazyka.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídku bude tvořit Formulář nabídky, jehož vzor je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace
vč. příslušných příloh.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v této
veřejné zakázce prokazuje kvalifikaci.
14

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, JEJÍ ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ

Dodavatel je oprávněn podat písemnou žádost o vysvětlení (nebo také změnu či doplnění) zadávací
dokumentace této veřejné zakázky.
Žádost je možno podat a doručit elektronicky nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby žádosti podávali prostřednictvím elektronického nástroje NEN
dostupného na této URL adrese: https://nen.nipez.cz/.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky malého rozsahu musí být veškerá
komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní
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jednání, je vyloučen (není-li v zadávací dokumentaci explicitně uvedeno jinak).
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti (bez identifikace
tazatele) budou poskytnuty stejným způsobem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, a to
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Zadavatel není povinen vysvětlení, změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace poskytnout, pokud není žádost doručena včas.
Zadávací dokumentaci lze měnit nebo doplnit rovněž z vlastního podnětu zadavatele. Zadávací
podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Změnu či doplnění zadávací dokumentace je zadavatel povinen poskytnout
způsobem, jakým poskytl zadávací dokumentaci, a zároveň s ohledem na povahu změny nebo doplnění
adekvátně prodloužit lhůtu pro podání nabídek (je-li to relevantní).
15

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování
osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů
a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace
a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu
nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména
ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě
na adrese sídla zadavatele.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce
zadavatele dostupné na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udajugdpr-.
16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel zahájí otevírání nabídek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
S ohledem na elektronické podávání nabídek je otevírání nabídek neveřejné.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob.
Zadavatel může po dodavateli požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil údaje nebo doklady
předložené v nabídce nebo doplnil další nebo chybějící údaje analogicky § 46 ZZVZ.
Při nesplnění zadávacích podmínek stanovených touto zadávací dokumentací si zadavatel vyhrazuje
právo dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě, že zadavatel vyloučí dodavatele, jenž se na
základě hodnocení umístil v pořadí na prvním místě, může zadavatel stejný postup opakovat s dalšími
dodavateli v pořadí dle hodnocení provedeného dle bodu 10 této zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli do okamžiku uzavření smlouvy analogicky
dle § 127 odst. 1 a 2 ZZVZ. Případné zrušení zadávacího řízení zadavatel odůvodní. Pokud zadavatel
uplatní právo na zrušení zadávacího řízení, nevzniká účastníkům zadávacího řízení vůči zadavateli
jakýkoliv nárok.
Při nesplnění zadávacích podmínek stanovených touto Výzvou si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
účastníka zadávacího řízení vyřadit a ze zadávacího řízení vyloučit.
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17

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Smlouva (závazný návrh)
Příloha č. 2 - Formulář nabídky
Příloha č. 3 - Zápis z PTK
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