
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

EVROPSKÁ UNIE
Evropské s1ruktwálni a irwestični fondy
Operační program výzkum, ~ a VZdělávání

~'Kk,

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2017/1625/OŠ
Hlavní činnost
IČ: 00063584 Číslo jednací:

Vyřizuje: Skořepová Dana Ing.
Bankovní spojení: Telefon:
Číslo účtu: E-mail:
Uveřejnit v registru smluv: ANO l NE- Uveřejněno v registru smluv: ANO l NE
Dodavatel: PliDr. Tomáš Soukup
Adresa:
IČ: 73534781 Bankovní spojení:
ne/plátee DPH Číslo účtu:
DIČ,
Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Předmět plnění:
zpracování demografické studie pro správní obvod Praha 4 ( MČ Praha 4 + MČ Kunratice)

Poznámka : nabídka zpracování demografické studie je nedílnou součástí objednávky ( podmínky zpracování, struktura
studie, cenová nabídka)
cena bez DPH: 89000,00 KČ, DPH 0.00 % : KČ , včetně DPH 89000,00 KČ
Režim přenesení daň. povinnosti: ANO/NE
Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 14 dnů od doručení faktury

odběrateli.

Termín dodání: do 10.12.2017 (Podklady ze strany zadavatele budou dodány do 30. 9. 2017)
Místo dodání: Ú MČ Praha 4 - OS
Smluvní podmínky:
Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plněni je splněna dnem, kdy je
předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis
předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Je-li předmět
plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena.Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky
odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit
odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu
dodání. Při nedodrženi splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny
v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Faktum - daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději
do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit
pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně
byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodniítne.
Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a
zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury - daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plněni zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury - daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení
dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plněni (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části
Zhotoviteli zaplacena.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou
nelze zabezpečovat dodávky a služby trvajícího charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce
rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. KČ bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce
odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato
ob,jednávka odběratele nezavazuje.

Schválil správce rozpočtu: Ing. Dana Skořepová
Jméno: příjmení, podpis:

Datum: 05.09.2017

. . .Objednal: Saglova Jana Mgr.
Jméno, příjmení, funkce, podpis vedoucí Odboru školství, prevence a rodinné po it' g

Datum: 05.09.2017

Akceptace dodavatelem: ANO l NE
Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Datum:



Nabídka vypracování demografické studie
Demografické studie spolu s prognózou vývoje věkové struktury obyvatel představují nezbytné
podklady pro plánováni dostupnosti veřejných služeb. S vědomím potřebnosti demografické
prognózy přistupujeme k vypracování našich demografických studii.

Prognózy jsou počítány tzv. komponentní metodou a samozřejmosti je vypracování
3 variantních řešení - nízký vývoj, střední vývoj a vysoký vývoj. Nedoporučujeme provádět
prognózu na období delší než 10-15 let. Demografický vývoj ovlivňuji především čtyři faktory:
současná struktura obyvatel, porodnost, úmrtnost a migrace. Zvláště migrace je na |oká|nj

úrovni těžko kontrolovatelná proměnná. Z tohoto dŮvodu neprovádíme čistou
matematickou prognózu, ale do modelu zahrnujeme i kvalitativní charaktery a
rozvojové pIány obce. VŠímáme si tak plánované výstavby, dopravní obslužnosti regionu,
situace na trhu práce, kval'ty životního prostředí a dalších |oká|ních faktorŮ

Struktura demografické studie

1. Resumé, hlavní zjištění a dopady demografie na veřejné služby

2. současný stav, pohyb a struktura obyvatelstva podle neja ktuálnějších
dostupných dat. Všechny parametry srovnáme s krajem a ČR. Součástí studie je:

o struktura obyvatel podle
· věku
· pohlaví
· občanství (ČR vs. cizinci)

o pohyb obyvatelstva
· porodnost
· úmrtnost
· migrace

3. Predikce vývoje obyvatelstva

o predikce vývoje počtu obyvatel v horizontu 15 let' - 3 varianty
o predikce vývoje počtu obyvatel dle věkových skupin:

· počet obyvatel ve věku 0-2 roky
· počet obyvatel ve věku 2 roky
· počet obyvatel ve věku 3-5 let (MŠ)
· počet obyvatel ve věku 6 let (l. třída ZŠ)
· počet obyvatel ve věku 6-10 let (l. stupeň ZŠ)
· počet obyvatel ve věku 11 let (6. třída)
· počet obyvatel ve věku 11-14 let (2. stupeň ZŠ)
· počet obyvatel ve věku 15-25 let (mládež, SŠ, VŠ)
· počet obyvatel ve věku 26-40 let
· počet obyvatel ve věku 41-64 let

' S delším časovým horizontem klesá spolehlivost predikce. Doporučujeme proto zpracovat prognózu na
10 - 15 let dopředu.
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· počet obyvatel ve věku 65-79 let (mladší senioři)
· počet obyvatel ve věku 80+ (starší senioři)

o podmínky vývoje obyvatelstva
4. Plánován" potřebných kapac"t MŠ a ZŠ ve spádovém územ"

o současný stav školských zařIzenI
o počty žákŮ MŠ a ZŠ za poslední 3 roky
o počty nepřijatých zájemců do MŠ, ,,atraktivita" ZŠ
o odhad potřebných kapacit MŠ v přIštIch 15 letech
o odhad počtu prvákŮ a ŠesťákŮ
o odhad potřebných kapacit ZŠ v přIštích 15 letech
o odhad počtu kmenových tř'd ZŠ (v návaznosti na společně stanovené

parametry)

Demografickou studii zpracováváme tak, aby byla srozumitelná i pro laiky. Vysvětlujeme
všechny méně známé ukazatele, a především nastiňujeme jejich význam pro praktické využití

a plánování.

Upozornění:

Demografická prognóza v sobě zahrnuje jistý expertní odhad. jednotlivé parametry prognózy
odhadujeme s maximálni pečlivostI. Přesto nemůžeme zaručit, že skutečný vývoj bude 100%
odpovídat vytvořené prognóze.

Podklady ze strany zadavatele

Ze strany zadavatele budeme potřebovat nás|edujÍcÍ podklady:

· odhad budoucí bytové výstavby (developerské projekty, zastavitelné území...)

· MŠ: kapacity, počty přijatých a nepřijatých, za 3 roky zpětně

· ZŠ: kapacity, počty žákŮ dle jednotlivých ročnIkŮ, za 3 roky zpětně

Varianty prognózy a území

Demografická prognóza bude vypracována v niže uvedených variantách:

· Nízká varianta SO Praha 4

· Střední varianta SO Praha 4

· Vysoká varianta SO Praha 4

· Orientační střední varianta 10 místnIch části tzv. BUC (Braník_Dvorce, Krč-Pankrác,
Lhotka_Krč, Michle, Novodvorská_Hodkovičky, Nusle, Pankrác, Podolí, Spořilov a

Kunratice)

.
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Cenová nabídka

Konečná cena*

Základni demografická prognóza pro celé území SO
Praha 4 39 000 KČ

PlánovánI kapacit MŠ a ZŠ 20 000 KČ

Prognózováni demografického vývoje v 10 mÍstnÍch ,
částech BUC (včetně Kunratic) 20 000 Kc

Mapové znázornění demografického vývoje v rámci V
mÍstnÍch části Prahy 4 a situace v MŠ a ZŠ 10 000 Kc

Cena celkem 89 OOO KČ

Osobní prezentace výsledkŮ Zdarma

* Cena je konečná, nejsme plátci DPH

Cena za zpracování demografické studie obsahuje:

· zpracování všech výše uvedených oblastí
· prŮběžné konzultace se zadavatelem
· elektronickou verzi studie
· 2 ks tištěné verze studie
· osobní prezentaci výsledkŮ

Doba dodání: standardně 8 týdnů
Platnost nabídky: do 30. 8. 2017
Platební podmínky: 14 dní po odevzdání díla
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