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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„ANALÝZA PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ
LIBERECKÉHO KRAJE“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon).
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„Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje ",
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1 Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo
IČ
Telefon
Fax
Profil zadavatele

:
:
:
:
:
:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
708 91 508
+420 485 226 111
+420 485 226 444
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Kontaktní osoby:
1.
Pro oblast plnění veřejné zakázky
Ing. Zuzana Antlová
Jméno
Projektová a finanční manažerka projektu Smart
Funkce
:
akcelerátor Libereckého kraje
Zuzana.antlova@kraj-lbc.cz
E-mail
:
+420 485 226 655
Telefon
:
2.

Pro realizaci výběrového řízení veřejné zakázky
Bc. Eva Trosbergová
Jméno
:
oddělení veřejných zakázek KÚ LK
Funkce
:
eva.trosbergova@kraj-lbc.cz
E-mail
:
+420 485 226 967
Telefon
:

2 Vymezení předmětu veřejné zakázky¨
2.1

Popis veřejné zakázky

Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“ (dále jen Analýza)
Druh veřejné zakázky: Služby
2.2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Analýzy progresivních odvětví Libereckého kraje. Jedná
se o zhodnocení celkové ekonomické situace Libereckého kraje v širším ekonomickém kontextu s
důrazem na progresivní odvětví – jejich konkurenceschopnost, schopnost inovace, spolupráce s
dalšími aktéry v LK a predikcí budoucího vývoje.
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Předmětem této veřejné zakázky je:
A. Zpracování analýzy inovačního potenciálu a technologických trendů relevantních pro
domény specializace RIS3 LK (klíčová progresivní odvětví LK) vyhodnocená pod
zorným úhlem RIS3 strategie, tedy zejména ta odvětví, která představují vertikální
domény specializace RIS3 LK.
B. Zpracování analýzy krajského prostředí výzkumu a vývoje relevantního ve vztahu
k doménám specializace RIS3 LK
Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje
o Musí zahrnovat celkové zhodnocení posunu inovačního prostředí, který nastal od
aktualizace Regionální inovační strategie z roku 2014, a to s ohledem na již
vyspecifikované znalostní domény viz krajská příloha Regionální inovační strategie,
která byla schválena zastupitelstvem usnesením č. 243/14/ZK ze dne 24.6.2014
(Příloha č.6)
o Metodika postupu zpracování Studie bude nosným hodnotícím aspektem podané
nabídky. Analýza bude obsahovat terénní šetření podnikatelských subjektů a
vyhodnocení inovačního potenciálu podnikatelských subjektů
o Musí zahrnovat všechny klíčové aktéry krajského inovačního systému
Podrobnější specifikace předmětu Veřejné zakázky:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu veřejné zakázky „Analýza progresivních odvětví Libereckého
kraje“
Příloha č. 2: Harmonogram plnění
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem “Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg.
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848 spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání , období 2014-2020

3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí 991.735,- Kč
bez DPH.
Nabídková cena nesmí překročit částku 991.735.- Kč bez DPH.
Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to
důvodem pro vyloučení účastníka.

4 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Liberecký kraj.
3/17

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje ",
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

5 Termín plnění veřejné zakázky
Podpis smlouvy o dílo na realizaci zakázky – neprodleně po ukončení výběrového řízení
(předpoklad: červen 2017)
Celková požadovaná lhůta plnění: 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (termín dodání
31.1.2018 – Finální odsouhlasená verze Analýzy
Podrobně jsou termíny dílčích plnění uvedeny rovněž ve smlouvě o dílo č. OLP/1375/2017:
Poskytování součinnosti při výběrovém řízení: po celou dobu výběrového řízení.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
výběrového řízení
Podrobný harmonogram plnění Veřejné zakázky viz Příloha č. 2: Harmonogram plnění

6 Poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj.

7 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka
Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů
prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle §
87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 zadávacích podmínek.
Veškerou kvalifikaci účastník prokáže formou čestného prohlášení (viz příloha č. 4 Výzvy),
zadavatel nevylučuje možnost doložení dalších dokladů k prokázání kvalifikace.
7.1

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“).
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
1) prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,
2) prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona,
3) prokáže splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona.
7.2 Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona
Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle §
74 odst. 1 písm. a) − e) zákona splňuje.
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Způsobilým není dodavatel, který:
a)
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1
písm. a) zákona splňovat:
i.
tato právnická osoba,
ii.
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
i.
zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii.
české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti kterému bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
7.3 Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona
Účastník splňuje profesní způsobilost:
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:
 výpisem z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
analogicky dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona
 dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení,
nebo
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti)
7.4 Technická kvalifikace analogicky podle § 79 zákona
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
7.4.1 Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.
U každé významné služby v seznamu významných služeb bude uvedeno:
a)
Stručný obsah služby
b)
Hodnota služby
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Počet firem dotazovaných v rámci terénního šetření
Doba plnění
Objednatel a jeho kontaktní osoba, která může podat reference

c)
d)
e)

Rozsah požadovaných
informací a dokladů –
nejvýznamnější služby

Minimální úroveň těchto
kvalifikačních předpokladů

Min. 2 významné služby
a) minimálně 1 službu na zpracování analýz inovačního
potenciálu a technologických trendů v určitých oborech
v ČR se zaměřením na identifikaci a popsání klíčových
aspektů ovlivňujících inovační a růstový potenciál
ekonomických odvětví (a jejich vzájemný vztah), součástí
služby musí být průzkum podnikatelů realizovaných
formou řízených rozhovorů s představiteli podnikatelů (ne
online rozhovory)
b) minimálně1 službu jejíž součástí musí být průzkum u
jednotlivých podnikatelů, který byl prováděn formou
řízených rozhovorů u podnikatelů (ne online dotazníková
šetření)
minimální hodnota plnění těchto dvou zakázek musí být
v součtu 600.000 Kč bez DPH

Analogicky dle § 79 odst. 3 zákona se doby dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona za splněné považují,
pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.
Analogicky dle § 79 odst. 4 zákona může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace
analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít služby, které poskytl
a)
společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,
b)
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel
7.4.2 Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona
Seznam techniků či technických útvarů, které se budou podílet na předmětu plnění veřejné zakázky,
a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu kvality bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele či osoby v jiném vztahu k dodavateli.
V tomto případě to znamená, že účastník předloží jmenný seznam členů týmu, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky a to na pozici:
-

1 člen – vedoucí projektového týmu
min. 1 člen - člen projektového týmu

7.4.3 Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona
.Minimální požadovaná úroveň jmenovitého seznamu členů týmu
Účastník předloží počet odborných osob, které budou odpovědny za plnění předmětu Veřejné
zakázky přičemž:
 1 člen – vedoucí projektového týmu:
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o Musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání
o Musí mít tyto profesní zkušenosti:
 Zkušenost s pozicí vedoucího projektového týmu u obdobně zaměřených
projektů jako je předmět Veřejné zakázky a to minimálně u jednoho projektu
v posledních 5 letech
 Zkušenosti s organizací a vedením průzkumů mezi podnikatelskými subjekty
formou řízených rozhovorů a to minimálně u jednoho projektu v posledních
5 letech


Další členové projektového týmu
o Musí mít ukončené středoškolské vzdělání
o Musí mít alespoň tyto profesní zkušenosti
 Zkušenosti s realizací analytických studií s obdobným zaměřením jako je
předmět Veřejné zakázky mapující inovační prostředí v území/oboru a
současně založených na průzkumech mezi podnikatelskými subjekty formou
řízených rozhovorů a to minimálně u 1 projektu v posledních 5 letech.

Seznam členů realizačního týmu bude předložen ve formě čestného prohlášení (příloha č. 4) a
bude podepsán osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele.
7.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.
Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

8 Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení
Účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti analogicky dle
§ 74 zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti analogicky dle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil
svou způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli
doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník
výběrového řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v
koncesním řízení.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti
nebo pochybením.

7/17

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje ",
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka výběrového řízení považuje za
dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti
trestného činu nebo jiného pochybení.
Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena, z
výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení zruší.

9 Poddodavatelé
Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů
účastníka.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob
(poddodavatelé). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona jinou osobou,
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek analogicky podle § 83 odstavce 1 písm. d) zákona je splněn, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady analogicky
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
odstavce 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace
v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu,
který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy
spolu se žádostí o souhlas.
V případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise vyžádat objasnění nebo
doplnění údajů či dokladů.
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10 Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
(Dodatečné informace a úpravy zadávacích podmínek)
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení Výzvy k podání nabídky (dále
jen Výzva), (dodatečné informace k zadávacím podmínkám). Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle vysvětlení Výzvy (dodatečné informace k zadávacím podmínkám) nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího bodu.
Zadavatel může vysvětlit Výzvu (poskytnout dodatečné informace) bez předchozí žádosti
dodavatele.
Zadavatel může podmínky obsažené ve Výzvě změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Změna či doplnění bude uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Kontaktní osobou je:
Jméno
: Bc. Eva Trosbergová
Funkce
: oddělení veřejných zakázek KÚ LK
e-mail
: eva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Telefon
: +420 485 226 967

11 Analytický a implementační koncept
Součástí nabídky bude „Analytický a implementační koncept“, který bude předmětem hodnocení
v rámci 2. hodnotícího kritéria. Uchazeč v „Analytickém a implementačním konceptu uvede
především následující skutečnosti:
Popis metodického postupu při zpracování Studie
Zde je myšlen
 Podrobný popis postupu a metody realizace s důrazem na analýzu sekundární
statistických dat, způsob provádění řízených rozhovorů ve firmách a
výzkumných organizacích a metodiku a způsob provedení kulatých stolů,
 struktura dotazníku a způsob analytického zpracování a prezentace takto
získaných informací
 V metodickém postupu bude také návrh využití analytických zjištění z terénního
šetření a způsob jejich interpretace ve vzájemných provazbách
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12 Hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona
ekonomická výhodnost nabídky – nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality

Kritérium č. 1

Kritérium č. 2

Nabídková cena
váha 55%
1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s
podmínkami soutěže uveřejněnými ve výzvě k podání nabídky
2. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní
částkou v českých korunách
Předložená nabídková cena bez DPH bude předmětem hodnocení tohoto kritéria
postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria, kdy má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka, získá bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá
bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící
komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Kvalita a proveditelnost analytického a implementačního váha 30%
konceptu (metodologického přístupu k analýze)
1. Subkritéria - Návrh dodavatele představuje významný kvalitativní posun
oproti návrhu způsobu řešení předmětu zakázky zadavatele popsaného
v Příloze č. 1. zadávací dokumentace.
1.1. Analýza sekundárních dat (25 bodů)
Dodavatel v navržené metodice k analýze sekundárních (tzv. agregátních)
statistických dat popsal možnosti, ale i rizika všech dostupných dat využitelných
pro popis inovačního potenciálu a výkonnosti daného odvětví, která jsou běžně
k dispozici, a navrhl a detailně a srozumitelně vysvětlil způsoby, jak
nedostatečnou schopnost agregátních dat eliminovat dalším analytických
krokem- terénním šetřením ve firmách a výzkumných organizacích
1.2. Terénní šetření firmy (25 bodů)
Dodavatel v navržené metodice detailně a přesně popsal způsob provedení
terénního šetření včetně konkrétních otázek v dotazníku v terénním šetření, které
umožní získat informace o firmách v dílčích oblastech, které ovlivňují jejich
inovační výkonnost, růstový potenciál a konkurenceschopnost, a současně
metodika obsahuje komplexní a srozumitelný návrh, jakým způsobem budou
takto získané informace a data použity ve vzájemné provázanosti k interpretaci
v rámci analýz primárních dat.
1.3. Terénní šetření výzkumné organizace (25 bodů)
U terénního šetření mezi výzkumnými organizacemi obsahuje návrh dodavatele
dotazník s otázkami formulovanými tak, že metoda a způsob vedení rozhovoru
umožňuje získat kompletní obraz o zaměření dané organizace, jednotlivých
metodách komercializace výsledků výzkumu a jich dosavadních výstupech a
způsobu řízení a nastavení organizace a tomu, zda přispívá k zintenzivnění
spolupráce s aplikační sférou (viz tematické okruhy v Příloze č. 1 Zadávací
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dokumentace);
1.4. Kulaté stoly (25 bodů)
Dodavatelem navržená metodika obsahuje detailně popsaný způsob realizace
kulatých stolů (pro firmy a výzkumné organizace)a přispění toho kroku
k dosažení cílů zakázky.

2. Subkritéria: Dodavatel rozvíjí návrh způsobu řešení předmětu zakázky
zadavatele popsaného v Příloze č. 1, ale jeho nabídka má v některých
aspektech dílčí nedostatky, kvůli nimž existuje riziko, že dodavatel nemůže
garantovat naplnění všech cílů předmětu Veřejné zakázky.
2.1. Analýza sekundárních dat (15 bodů)
Dodavatel v navržené metodice k analýze sekundárních (tzv. agregátních
statistických dat částečně popsal, jakým způsobem a s pomoci jakých dat bude
provádět tento analytický krok, ale nepopsal všechna relevantní a dostupná data,
která jsou k analýze inovačního potenciálu a ekonomické výkonnosti odvětví
běžně z agregátních statistických zdrojů k dispozici, a způsob jejich využití.
Dodavatel navrhl pouze částečný způsob, jak omezenou vypovídací schopnost
agregátních dat eliminovat právě terénním šetřením. ve firmách a výzkumných
organizacích
2.2. Terénní šetření firmy (15 bodů)
Dodavatel v navržené metodice popsal způsob provedení a konkrétní otázky
v dotazníku v terénním šetření, které umožní získat informace o firmách v dílčích
oblastech, které ovlivňují jejich inovační výkonost, růstový potenciál a
konkurenceschopnost, ale struktura a zaměření dotazníku dostatečně nereflektují
všechny tematické oblastí (viz příloha č. 6 Zadávací dokumentace), resp. Není
z nabídky zcela zřejmé, jak budou tato témata dotazníkem pokryta a jak budou
získané informace a data využity k naplnění cílů zakázky a požadavků analýzy.
Metodika neobsahuje dostatečně komplexní a srozumitelný návrh, jakým
způsobem budou tyto informace a data použity ve vzájemné provázanosti
k interpretaci v rámci primárních dat.
2.3. Terénní šetření výzkumné organizace (15 bodů)
U terénního šetření mezi výzkumnými organizacemi obsahuje návrh dodavatele
dotazník s otázkami formulovanými tak, že metoda a způsob vedení rozhovoru
umožňuje získat obraz o zaměření dané organizace a většině dílčích
požadovaných oblastí jako jsou jednotlivé metody komercializace výsledků
výzkumu a jejich dosavadní výstupy, způsoby řízení a nastavení organizace a o
tom, zda přispívá k zintenzivnění spolupráce s aplikační sférou ( viz tematické
okruhy v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace. Je navržen způsob, jak budou tato
data použita k interpretaci a naplnění cílů předmětu zakázky, ale obsahuje dílčí
nejasnosti a nepřesnosti.
2.4. Kulaté stoly (15 bodů)
Dodavatelem navržená metodika neobsahuje detailně popsaný způsob realizace
kulatých stolů (pro firmy a výzkumné organizace) a přispění tohoto kroku
k dosažení cílů zakázky, příp. tento popis vykazuje dílčí nedostatky.
3. Subkritéria : Návrh dodavatele zjevně nepřispívá dostatečnou měrou k naplnění cílů
předmětu zakázky zadavatele popsaného v Příloze č. 1. V nabídce nebyly uvedeny
žádné či jen velmi málo detailních informací, na nichž by dodavatel demonstroval, že
je schopen dodat požadované výstupy v potřebné kvalitě a rozsahu.
3.1. Analýza sekundárních dat (5 bodů)
Dodavatel v navržené metodice k analýze sekundárních (tzv. agregátních)
statistických dat nepopsal dostatečně, jakým způsobem a s pomocí jakých dat
bude provádět tento analytický krok. Ve svém návrh zcela opomenul nebo uvedl
jen velmi málo příkladů využití důležitých dostupných dat, která jsou pro analýzu
inovačního potenciálu a ekonomické výkonnosti odvětví běžně z agregátních
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statistických zdrojů k dispozici. Uchazeč navrhl zcela nedostatečné způsoby, jak
nízkou vypovídací schopnost agregátních dat eliminovat právě terénním šetřením
ve firmách a výzkumných organizacích Z tohoto popisu není zřejmé, v jakých
konkrétních oblastech je to možné a jak to přispěje k naplnění cílů zakázky.
3.2. Terénní šetření firmy (5 bodů)
Dodavatel v navržené metodice nepopsal nebo pouze velmi vágně způsob a
konkrétní otázky v dotazníku v terénním šetření, které umožní získat informace o
firmách v dílčích oblastech, které ovlivňují jejich inovační výkonnost, růstový
potenciál a konkurenceschopnost. Dodavatel nedodal ve své nabídce přesvědčivé
řešení pro velkou část témat uvedených v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Metodika neobsahuje žádný nebo jen velmi povrchní způsob, jak budou takto
získaná data dále analyticky využita a jak přispějí ve vzájemné provázanosti
k interpretaci v rámci analýz primárních dat.
3.3. Terénní šetření výzkumné organizace (5 bodů)
U terénního šetření mezi výzkumnými organizacemi neobsahuje návrh
dodavatele dostatečně kvalitní a komplexní metodu a způsob vedení rozhovoru,
pomocí něhož je možné získat dostatečný obraz a zaměření dané organizace a
všech dílčích požadovaných oblastech. Těmito jsou jednotlivé metody
komercializace výsledků výzkumu a jejich dosavadní výstupy, způsoby řízení a
nastavení organizace a to, zda tyto mechanismy přispívají k zintenzivnění
spolupráce s aplikační sférou (viz tematické okruhy v Příloze. č1 Zadávací
dokumentace) Není navržen srozumitelný a dostatečně podrobný způsob, jak
budou tato data použita k interpretaci a naplnění cílů předmětu zakázky.
3.4. Kulaté stoly (5 bodů)
Dodavatelem navržená metodika vykazuje velmi nedostatečně popsaný způsob
realizace kulatých stolů (pro firmy a výzkumné organizace)a přispění tohoto
kroku k dosažení cílů zakázky, příp. tento popis neobsahuje vůbec.
Bodové
hodnocení

Analýza
sekund. dat

25 bodů
15 bodů
5 bodů

Popis
hodnocení
odstavec č.
1.1
2.1
3.1

Terénní
šetření
firmy
Popis
hodnocení
odstavec č.
1.2
2.2
3.2

Terénní šetření
výzkumné
org.
Popis
hodnocení
odstavec č.
1.3
2.3
3.3

Kulaté stoly

Popis
hodnocení
odstavec č.
1.4
2.4
3.4

.
Pro kritérium, které nelze číselně vyjádřit (Kvalita a proveditelnost metodologického
přístupu k analýze), sestaví hodnotící komise pořadí Nabídek následovně. Po
přidělení bodů v rámci dílčích subkritérií hodnocení Kvality a proveditelnosti (a po
případném vyřazení Nabídek, které byly vyhodnoceny v některých subkritériích body
0-10, získá hodnocená Nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty hodnocené Nabídky k nejvhodnější Nabídce a váhy daného kritéria.

Počet bodů
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Kritérium č. 3

Významná služba
15%
Významná služba – váha 15 %
Účastník obdrží počet bodů za každou významnou službu (dle požadavků uvedených
v kapitole 7.4). Max. možný počet bodů je 100. Jako nejvhodnější hodnota v rámci
tohoto subkritéria bude označena ta s nejvyšším počtem referenčních zakázek.
U tohoto hodnotícího kritéria předloží účastník seznam významných služeb – formou
čestného prohlášení – viz příloha č. 7 – Seznam významných služeb. Pro každý typ
referenční zakázky a) a b) uveďte minimálně jednu.
přidělené body:
2 ref. VZ – 0 bodů
3 ref. VZ – 20 bodů
4 ref. VZ – 30 bodů
5 ref. VZ – 70 bodů
6 ref. VZ a více – 100 bodů
Vzorec pro výpočet bodů:
počet bodů hodnocené nabídky
100

x 15

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá
bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící
komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Referenční zakázky musí obsahovat údaje dle 7.4.1.- součásti seznamu
Celkové hodnocení představuje součet bodových hodnocení kritéria č.1, kritéria č.2 a kritéria č.3
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle dosaženého celkového
počtu bodů nabídek. Pořadí bude sestaveno sestupně, jako nejvýhodnější bude označena nabídka,
která získá nejvíce bodů.

13 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto
Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude zpracována formou ocenění jednotlivých dílčí plnění uvedených v
závazném návrhu smlouvy, kde budou tato plnění uvedena v členění bez DPH a s DPH.
Celková nabídková cena bude tvořena jako součet částek za jednotlivá dílčí plnění a bude rovněž
uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění bez DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
13/17

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje ",
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné
zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

14 Podmínky pro změnu nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zákona.
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

15 Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo č. OLP/1375/2017. (dále jen Smlouva)
Zadavatel poskytne Zhotoviteli dílčí plnění za části Studie viz návrh Smlouvy.
Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce
doručením opravené faktury (daňového dokladu).

16 Obchodní podmínky – návrh Smlouvy
Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo, jehož závazný text je přílohou č. 5
této výzvy.
Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí účastník měnit mimo části
vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích
podmínek a nabídka účastníka bude z dalšího posuzování nabídek vyřazena.
Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany účastníka doplněn o údaje nezbytné pro vznik smlouvy.
Zejména se jedná o
 vlastní identifikaci účastníka (dodavatele),
 číslo účtu dodavatele pro platby faktur,
 nabídkovou cenu,
 adresu pro doručování,
 zástupce a kontaktní osoba na straně příkazníka,
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Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to
způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.

17 Členění nabídky
Účastník předloží nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníka, celkovou nabídkovou cenu,
další hodnotící kritéria – vzor viz příloha č. 1
B. Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace viz příloha č. 4
C. Čestné prohlášení – seznam významných služeb (podklad pro hodnocení nabídky dle
kritéria 3) – viz příloha č. 7
D. Návrh „Smlouvy o dílo“ – závazný vzor viz příloha č. 5 - podepsaný osobou oprávněnou
jednat za účastníka včetně příloh smlouvy:
Příloha č. 1 – Analytický a implementační koncept
Příloha č. 2 – Harmonogram plnění
E. CD/DVD s elektronickou podobou „Smlouvy o dílo“ (ve formátu *.doc).
F. Přílohy (nepovinné)

18 Pokyny pro zpracování nabídky
18.1 Označení nabídky
Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a dobrovolně, pro lepší orientaci
zadavatele, i v jedné kopii jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené
obálce označené
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„ANALÝZA PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE“
VZMR/0157/17
NEOTEVÍRAT
Zadavatel si vyhrazuje, aby byl součástí předložené nabídky návrh smlouvy i v elektronické
podobě ve formátu *.doc. V případě rozporu se má za rozhodující tištěné originální
vyhotovení nabídky.
18.2 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami,
musí být předloženy v českém jazyce. Analogicky dle § 45 odst. 3 zákona se doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládají bez překladu. Jednotlivé listy nabídky by
neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy a nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Účastníci podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti
manipulaci.
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Pokud nebude nabídka obsahovat informace pro provedení vyhodnocení nabídky (cenu a
další hodnotící kritéria uvedená v příloze č. 7 + příloze č. 1 Smlouvy o dílo – Analytický a
implementační koncept, které jsou povinnou součástí nabídky), bude účastník, který takovou
nabídku podal, z výběrového řízení vyloučen.
18.3 Adresa dodávání písemností
Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v
oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní
osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce.

19 Místo a lhůta pro podání nabídek
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny v úředních hodinách (Po, St 8:00 - 17:00 hod.,
Út, Čt 8:00 - 15:00 hod., Pá 8:00 - 14:00 hod., poslední den do 12 hod.), na adrese Krajský úřad
Libereckého kraje, podatelna, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 06. 2017 v 10:00 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).

20 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:




vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání
nabídek,
požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů
ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat
také sám

Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně
dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru
smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby smlouva o dílo byla v plném rozsahu
zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě,
nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní
nepřihlíží.
Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové
řízení až do doby uzavření smlouvy.
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Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.
Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu
výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení, se zpracováním a podáním nabídky.
Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém
řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s
dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky vyloučí. Vyloučení
účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

V Liberci dne 02.05.2017
…………………………………
Marek Pieter
náměstek hejtmana
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