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Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení 
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek1 

Číslo zakázky (bude doplněno 
MPSV při uveřejnění) 

Název zakázky 

Druh zakázky (služba, dodávka 
nebo stavební práce) 

Datum vyhlášení výzvy 
k podání nabídek 

Registrační číslo projektu 

Název projektu 

Název/ obchodní firma 
zadavatele 

Sídlo zadavatele 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele, její telefon 
a e-mailová adresa 

IČ zadavatele I DIČ zadavatele 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon a e
mailová adresa 

Lhůta pro podání nabídek 

Místo pro podání nabídek 

Zpracování strategického plánu MČ P13 - projekt OPZ 

služba 

15.3.2017 

CZ.03.4. 74/0.0/0.0/16_034/0002888 

Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na Praze 13 

Městská část Praha 13 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 

Ing. David Vodrážka 

starosta 

31.3.2017 do 12,00 hodin 

Úřad Městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 
00 Praha 5 - Stodůlky 

Popis (specifikace) předmětu zakázky 

Předmětem zakázky je vytvoření strategického plánu Městské části Praha 13 (dále jen 
„MČP13") na období 2018 - 2024, který bude zpracován externím zpracovatelem se zapojenlm
Úřadu MČ Praha 13 (dále jen „ŮMČ"), občanů MČP13, různých cílových skupin (např. spolky, 
podnikatelé, příspěvkové organizace). Strategický plán bude zpracován v souladu s Metodikou 
přípravy veřejných strategií vydanou Ministerstvem pro místnf rozvoj (www vP,·eme-str,teq,e cz). 

Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánováni, jež bude využit v následujících 
letech při fízení a rozvoji městské části. Rovněž bude podkladem pro projektové žádosti v rámci 
investičních a strukturálních fondů EU a jiných dotačních Utulů. Strategický plán stanoví vizi 
městské části a vytyčí hlavní směry jejího rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly 
přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. 

Uchazeč navrhne postup realizace zakázky z časového a obsahového hlediska, navrhne vhodné 
postupy a procesy ve vztahu k předmětu zakázky. Dále popíše navržené postupy a procesy, 
navrhne způsob sběru a analýzy primárních dat v rámci sociologického průzkumu, a dále způsob 
komunikace se zadavatelem a samotný rozsah výstupů. Výstupem této zakázky bude aktuální a 
kvalitně vypracovaný strategický plán městské části Praha 13 na období 2017 - 2024. 

1 
Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená. 
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Sociodemografické podmínky, obyvatelstvo, bydlení 

Dopravní a technická infrastruktura 

Sociální a zdravotní služby, školství 

Kultura, sport, volný čas 

Ekonomika, podnikání a zaměstnanost, cestovní ruch 

Životní prostfedf 

Správa a fízenf MČP13, bezpečnost 

SMART cities 

Zhodnocení zájmového území a širších vazeb MČP13. Cílem je zhodnotit vnější vztahy řešeného 
území, tak aby vytvofený strategický plán byl v souladu s vyššími regionálními plány a záměry. 

Jedná se zejména o Strategický plán hl. m. Prahy, který je dostupný napf. zde: 
http i/www iprpra hél. cz/c!Anek/83/co-,e-strateq,cky-olan 

Prognóza dalšího (budoucího) vývoje řešené oblasti 

SWOT analýza pro všechny oblasti- analýza silných a slabých stránek rozvoje MČP13, příležitostí 
a ohrožen! 

ETAPA 4. Zpracování Návrhové části strategického plánu 

Stanovení vize, globálního cíle 

Sběr námětů pro vizi MČP13 

Stanovení vize MČP13 a sloganu (motto) 

Návrh loga MČP13 a zpracování grafického manuálu MČP13 (logo vzejde z návrhů občanů, které 
dodavatel sesbírá) 

Definování globálního cíle/cílů, který představuje dlouhodobý obraz o rozvoji a budoucnosti 
MČP13a o tom, jak se bude oblast měnit a zlepšovat 

Nastavení základních indikátorů pro sledováni plnění globálního cíle/cílů 

Stanovení tematických oblastí, priorit, specifických cílů a opatření 

Definování tematických oblastí a jejich rozpracování do priorit 

Identifikace možných opatření 

Výběr vhodné soustavy opatření a jejich popis 

Nastavení soustavy indikátorů za účelem měfenf plnění strategického plánu 

ETAPA 5. Zpracování Implementační části strategického plánu 

Tvorba Zásobníku projektů, Akčního plánu 

Sběr podnětů k projektovým záměrům a aktivitám napl11ujícf priority a opatření. 

Výběr projektových záměrů a aktivit do Akčního plánu - projekty realizované v období následujících 
dvou let. 

Detailní popis projektů v Akčním plánu - minimálně ve struktuře: 

název a popis projektu, 

vazba na opatření/prioritu 

pfedpokládaný odpovědný subjekt, 

cílová skupina, 

předpokládaný termín realizace, 

odhad nákladů na realizaci a zdroje financování, 

připravenost projektu k realizaci. 

Analýza možnostf financování jednotlivých projektů z dotačních programů EU a státního rozpočtu. 

Nastavení implementace a monitoringu strategického plánu 
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Nastavení vhodných mechanismů a procesů pro vyhodnocování a kontrolu plněnf cílů. 

Nastavení zodpovědnosti a procesnfch úkonů jednotlivých subjektů zodpovědných za provádění a
kontrolu naplňování cílů strategického plánu. 

Nastavení systému tvorby a aktualizace akčních plánů jednotlivých opatření, návrhu hodnotícfch 
kritérií pro výběr projektů do akčního plánu. 

Nastavení systému vyhodnocování dopadů realizovaných projektů na plnění cílů strategického 
plánu. 

Nastavení pravidel strategického řízeni v prostfedí MCP13 

Nastavení procesu strategického řízení na MCP13 

Vytvoření příručky strategického řízení v prostředí MČP13 

ETAPA 6. Schválení strategického plánu 

Interní schválení Strategického plánu dle platných pravidel MČP13. 

Finálni dokument, tj. strategický plán MČP13 na období 2018 - 2024, obsahující výstupy ze všech 
předchozích etap, barevné členěni oblastí, strukturu členění na analytickou, návrhovou a realizační 
(implementační) část, bude mít rozsah 100 - 200 stran. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH) 

Lhůta dodání I časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Místo dodání/ převzetí plnění 

700 000, 00 Kč (bez DPH) 

Zadavatel požaduje dokončeni plnění veřejné zakázky do 
31.12.2017. 
(Tato veřejná zakázka je součásti projektu „Rozvoj řízení 
kvality včetně strategického řízení na Praze 13; reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0I0.0/16_034/0002888 spolufinancovaného z 
fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost. Tento projekt musí být dokončen nejpozději do
31.12.2017). 
Předpokládané datum zahájení plněni je stanoveno na den 
15. dubna 2017 (datum se může změnit s ohledem na průběh
řízenf). 

Úřad MČ Praha 13, Slunečnl nám. 2580/13, Praha 5, 158 00 

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek 
v jednotlivých kritériích a váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 
( 1) Kritéria hodnocení. Základním hodnoticím kritériem pro zadáni příslušné části veřejné 

zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii: 

Kritérium 

Nabídková cena celkem bez DPH 
Kvalita a odborná úroveň návrhu realizace předmětu 
plnění 

Váha dílčího kritéria 

50% 

50% 

(2) Váha kritérií. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 1 až 
100. I 

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 
Iúspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti 
pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

Strana: 4 z 11 



* "' *
* * 

* * 

* * 

***

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Metoda hodnocení. 

(3) Hodnoticí kritérium nabídková cena

Při hodnocení ceny bude za nejvhodnější nabídku považována ta, která nabídne nejnižší hodnotu. 
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
-------------------------------------------------------------- X 100 X 0,5 

nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH 

(4) Hodnoticí kritérium Kvalita a odborná úroveň návrhu realizace předmětu plnění

Pro hodnocení tohoto subjektivního (nečíselného) kritéria bude použita bodová stupnice 1 až 100. 
Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající výsledku 
jejich porovnáni s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící kritérium bude 
posuzovat zadavatel dle svých odborných znalostí a zkušenosti získaných během realizace 
zakázek obdobného charakteru. 
Dodavatel v nabídce předloží návrh realizace plnění zakázky dle požadované struktury, který bude 
hodnocen podle podkritérií dle následující tabulky: 

Podkritérium Popis podkritérií a způsobu hodnocení Max. počet 
bodů č. (minimální počet bodů za každé podkritérium = 1) 

1 

2 

Adekvátnost/vhodnost navržených postupů a procesů ve 
vztahu k předmětu zakázky z obsahového hlediska 

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat 40 
nejvhodnější způsob tvorby strategického plánu z obsahového 
hlediska ve vazbě na předmět veřejné zakázky. Za vhodnější z 
pohledu obsahového hlediska bude považován návrh, jenž nejlépe 
prokáže znalost specifik městské části, orientaci v jejích 
problematikách, a tato v návrhu zohledni (demografické složení, 
územní členění apod.). Dále je kladen význam na kontextualitu a 
adekvátnost daného návrhu, tedy jak je v souladu s dalšími či 
předchozími strategickými dokumenty městské části a zapadá do její 
dlouhodobé vize. Zohledněn je taktéž soulad s metodikou MMR(víz 
str. 1 výzvy). Podkladem pro vypracování mohou být ročenky ČSÚ či 
dřívější strategické dokumenty MČP13 dostupné zde: 
http://www.praha13.cz!Mistni-agenda-22 

Návrh postupu realizace zakázky z časového hlediska 

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat 
nejvhodnější způsob tvorby strategického plánu z časového hlediska 30 
ve vazbě na předmět vetejné zakázky a v souladu s metodikou 
MMR (viz str. 1 výzvy). Za vhodnější z pohledu časového hlediska 
bude považován návrh, v němž jednotlivé kroky na sebe logicky a 
efektivně navazují, na jednotlivé kroky je počítáno s adekvátním 
penzem času bez toho, aniž by docházelo ke zbytečným prodlením, 
jehož harmonogram pracuje s přiměřenou časovou rezervou pro 
případ nahodilých potíží nezaviněných uchazečem. 

Kvalita popisu navržených postupů a procesů 

Neiléoe bude hodnocena nabídka, kde u každé z aktívit budou 
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navržené postupy a procesy popsány výstižně, srozumitelně a 1 O 
jednoznačně. 

Návrh sběru a analýzy primárních dat - sociologický průzkum 

Uchazeč zpracuje detailní návrh způsobu sběru a analýzy primárních 
ktat. Nejlépe bude hodnocena nabídka, ve které uchazeč prokáže 1 O

!pochopení problematiky MCP13 (strategické dokumenty jsot.. 
k dispozici zde: http.llwww.praha13.cz/Mistni-agenda-22) a vhodně 
nastaví komplexní způsob sběru informaci a analýzy dat i výbě1 
respondentů nad minimální požadavky uvedené v zadávacfch 
l(Jodmfnkách. Cim reprezentativněji zvolí výběr respondentů, tím lépe. 
Z nabídky musí být zřejmý způsob zapojeni veřejnosti a ostatních 
zainteresovaných stran s ohledem na získání co nejobjektivnějších a 
nejúplnějších dat. 

Vhodnost způsobu komunikace se zadavatelem a rozsah 
!Výstupů 

Uchazeč popíše způsob komunikace se zadavatelem, nastaveni 1 O

komunikačních kanálů a předloží plán reportingu o průběhu zakázky s
ohledem na provázanost s navrženým detailním harmonogramem. 
Uchazeč popíše minimální rozsah výstupů (počet normostran) z 
iednotlivých etap a aktivit projektu. Nejlépe bude hodnocena nabídka, 
která bude obsahovat profesionálnf, flexibilní a efektivní způsob 
komunikace se zadavatelem, tzn. model komunikace který: 

- zajistí rychlou informovanost o všech zásadních krocích př:
plněni předmětu veřejné zakázky s minimálními časovými a
administrativními nároky vůči zadavateli;

zaručí, že potřebné informace se vždy dostanou J.. 
relevantním osobám na straně zadavatele; 

,_ zajistí možnost efektivního předání a akceptace dílčích 
'IJrůběžných výstupů zadavatelem: 

,_ zabezpečí aktualizaci směrování zpracovaných výstupů, bez 
�bytečných průtahů; 

- bude otevřen a přizpůsoben potřebám zadavatele;

� ve které budou požadavky na součinnost ze strany zadavatele, 
které bude vyžadovat uchazeč pro splnění předmětu veřejné zakázky, 
oředstavovat minimální časové a administrativní nároky vůč 
zadavateli. 

Celkový max. počet bodů za kvalitu a odbornou úroveň návrhu 100 
realizace předmětu plnění 

Zadavatel od dodavatele očekává, že bude prostřednictvím výše uvedeného popisu postupu a 
procesu realizace zakázky demonstrovat porozumění problematice a schopnost poskytovat 
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finančním vyíádření v Kč bez DPH), 

• dobu (měsíc a rok) a místo provedení významných služeb,

• Přílohou tohoto seznamu bude osvědčení vydané veřeíným zadavatelem nebo
smlouva a doklad o uskutečnění plněn{ dodavatelem.

Za poskytnutí významné služby zadavatel považuíe: 

• kompletní poskytnutí alespoň íedné významné služby v oblasti tvorby strategických
dokumentů o minimálním finančním obíemu 500. 000 Kč bez DPH vztaženo k jedné
službě pro vefejného zadavatele (město, obec.) s počtem obyvatel nad 30 tisíc
obyvatel

Pracovní tým 

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením: 

• strukturovaných profesních životopisů,

• dokladů o dosaženém vzdělání,

• příslušných certifikátů

pro osoby, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Z předložených dokumentů 

bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na 

realizaci veřejné zakázky dle vymezené úrovně (role) tohoto kvalifikačního předpokladu. 

Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé osoby jméno a příjmení, nejvyšší 

dosažené vzdělání, dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky. Dále budou uvedeny 

konkrétní projekty, kterých se tyto osoby účastnily s uvedením pozice, přesného vymezeni předmětu 

projektu, doby poskytování služby a subjektů, pro které byly služby poskytovány s uvedením 

kontaktních údajů objednatele projektu Uméno odpovědné osoby, e-mail, tel.č.). 

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici 

min. 5 osob splňující následující požadavky zadavatele: 

• 1 osoba v roli Projektový manažer, který má dokončené vysokoškolské vzdělání

minimálně v bakalářském studijním programu, minimálně 5 let odborných

zkušeností v řízení projektů na pozici manažera projektu a zkušenosti s minimálně

3 projekty v oblasti tvorby strategických dokumentů na pozici projektového

manažera.

• min. 3 osoby v roli Konzultant, které mají dokončené středoškolské vzděláni s

maturitou, minimálně 3 roky praxe v oblasti tvorby strategických dokumentů nebo se

účastnily minimálně 2 projektů poskytování služeb tvorby strategických dokumentů.

• 1 osoba v roli kreativní grafik, který má odpovídající vzdělání a odborné znalosti ve

svém oboru. Minimální praxe v oboru na této pozici 5 let. Podmíněná odborná

znalost grafických programů např. Adobe ln Design (Quark XPress), Adobe

Illustrator, Adobe Photoshop, uživatelská znalost práce s Word, Excel, PowerPoint.

Grafik bude odpovědný za zpracování grafického manuálu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Dodavatel předlož/ svou nabídku v následupcím členění: 

1) doklady k prokázán{ splnění kvalifikace

2) doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat za dodavatele, pokud
smlouvu podepsala osoba pověfená

3) nabídková cena
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