
 

Projekt Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji, zkráceně 

„Nestůj a pojď“ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/D8.00050 je financován z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

  

1 

ANNA KK tímto vyzývá k podání nabídky  

a prokázání kvalifikace  

a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

 

v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ 1.10. 

 

1) Název zakázky 
 

„Vícezdrojová analýza struktury mladých lidí a uchazečů o zaměstnání v návaznosti na 

budoucí Operační program Zaměstnanost“ 

  

Identifikační údaje zadavatele: 

Název organizace:  ANNA KK, z. s. 

Sídlo organizace:  Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06 

IČO:    265 40 690 

 

2) Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky 
 

Veřejná zakázka vychází z grantového projektu Karlovarského kraje „Systematický projekt 

podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050, 

který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a rozpočtu ČR.. Informace o 

projektu jsou na internetových stránkách: http://www.zamestnanostkk.cz 

 

Předmětem zakázky je příprava, zpracování a dodání Analýzy, publikace a prezentace. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH : 409 090,- Kč (495 000,- Kč vč. DPH) 

 

Zadavatel není plátce DPH.  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši vč. DPH je zároveň cenou nejvýše 

přípustnou (nejvyšší možná nabídková cena). Nabídková cena ve výši vč. DPH nesmí být 

vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pro neplátce DPH je nejvyšší možnou 

nabídkovou cenou cena odvozená od výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. DPH. 

Překročení této hodnoty bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč 

s takovou nabídkou bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
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Specifické části předmětu veřejné zakázky: 

 

1. část - Zadavatel požaduje zpracování vícezdrojové analýzy struktury mladých lidí a 

uchazečů o zaměstnání v návaznosti na budoucí Operační program Zaměstnanost. 

Analýza musí minimálně obsahovat: 

 

1. Definici dotčených skupin na území Karlovarského kraje – úřady práce, NNO, hospodářské 

komory, představitelé samospráv, zástupce podnikatelských subjektů, mladí lidé do 30 let.  

2. Reprezentativní průzkum názorů a postojů mladých lidí do 30 let ke vzdělávání, práci, 

aktivnímu občanství, podnikání, dobrovolnictví, kariérovému poradenství, koučování, 

seberozvoji. 

3. SWOT analýza dotčených skupin a její vyhodnocení. 

4. Analýza rizik dotčených skupin a její vyhodnocení. 

5. Dotazníkové šetření napříč dotčenými skupinami se zaměřením na kariérové poradenství a 

seberozvoj u mladých lidí do 30 let jako jsou střední školy, Úřady práce, DDM, organizace 

pro mládež a mladé lidi, odbor mládeže a další subjekty a jeho vyhodnocení v počtu 

minimálně 200 dotazníků se 30 otázkami. 

6. Hloubkové rozhovory napříč dotčenými skupinami se zaměřením na kariérové poradenství 

a seberozvoj u mladých lidí do 30 let a jejich vyhodnocení v počtu minimálně 10 

hloubkových rozhovorů. 

7. Porovnání dosavadních používaných metodik – metodiky používané v oblasti 

nezaměstnanosti a absolventů středních škol (v oblasti kariérového poradenství a výchovy 

k volbě povolání) pro vytvoření databáze dobrých praxí a sdílení inovativních nástrojů, 

zadavatel požaduje zpracovat v počtu 10 příkladů dobré praxe (z ČR i zahraničí) a 10 

inovativních nástrojů (z ČR i zahraničí). 

8. Návrh koncepce variantních řešení situace v oblasti mladých lidí do 25 let na trhu práce 

v Karlovarském kraji – zadavatel požaduje navrhnout minimálně 3 variantní řešení, která 

budou obsahovat název variantního řešení, popis stávající situace a návrh řešení s indikátory, 

plusy a mínusy dané varianty, finanční dopady a příklady dobré praxe. 

9. Akční plán – zadavatel požaduje zpracovat akční plán realizace variantních řešení včetně 

vypracování opatření, odpovědností, harmonogramu a rozpočtu v rozsahu minimálně jedné 

strany A4 ve formátu tabulky, která obsahuje: název variantního řešení; orientační rozpočet; 

zdroj financování (např. fondy EU); způsob ukončení projektu (u investičních projektů 

obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních 

projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo, atd.), číslo kroku 

akčního plánu, kroky akčního plánu, termíny plnění, odpovědnost a kontrolní systém. 
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2. část - Zadavatel požaduje vytvoření publikace a prezentace Analýzy 

 

Po dokončení Analýzy vybraný uchazeč zajistí její publikaci, která zahrne: 

a) souhrnnou Analýzu jako samostatný ucelený dokument v českém jazyce včetně 

provedení jazykové korektury 

b) shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů do samostatného dokumentu v českém jazyce 

včetně provedení jazykové korektury a rovněž překlad tohoto dokumentu do 

anglického jazyka včetně provedení jazykové korektury. 

 

Publikace (souhrnná Analýza, shrnutí v českém jazyce, překlad shrnutí do anglického jazyka) 

bude dodána 

- v elektronické podobě na 5ks CD 

 

Po přípravě publikace Analýzy zadavatel požaduje: 

a) adekvátní powerpointové prezentace publikace v české i anglické verzi, které budou 

přímo využitelné zadavatelem k prezentaci publikace pro odbornou veřejnost,  

b) oboustranný leták formátu min. A4, který bude obsahovat krátká shrnutí 

nejdůležitějších zjištění a závěrů publikace v českém i anglickém jazyce včetně 

provedení jazykové korektury. Letáky budou přímo využitelné k distribuci účastníkům 

seminářů či konferencí, na nichž bude publikace prezentována. 

Publikace, prezentace, shrnutí i leták musí splňovat veškeré požadavky týkající se publicity 

stanovené v aktuálních dokumentech OP LZZ (zejména Manuál pro publicitu OP LZZ). 

Všechny výstupy musí být odevzdány do 31. 1. 2015 ve finální verzi (po připomínkování a 

schválení objednatelem). 

Dodavatel bude formou společných setkání konzultovat průběžné výstupy s objednatelem, 

rovněž bude konzultovat podklady pro výzkum a výstupy před jejich finalizací a použitím. 

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Předpoklad zahájení plnění je 1. 11. 2014. 

Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena do 31. 1. 2015. 

Místem plnění je Karlovarský kraj. 
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4) Způsob hodnocení nabídek 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková 

cena včetně DPH (váha 100%). Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty 

nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou včetně DPH. Pro neplátce DPH se bude jednat o konečnou cenu odvozenou od výše 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. DPH. 

 

5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
 

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu: 

 

a) Zadavatel požaduje splnění základní kvalifikace tak, jak je uvedena v § 53 zákona. 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci 

ve stanoveném rozsahu splňuje (příloha č. 4 této zadávací dokumentace). 

b) Zadavatel dále požaduje v nabídkách prokázat splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů, které dodavatel prokáže doložením kopií příslušných Živnostenských 

listů (je-li to relevantní) a výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj uchazeč 

zapsán, či jiné evidence. Tyto doklady budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního 

rejstříku stáří max. 90 dní. 

c) Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku (viz. příloha č. 3 této zadávací dokumentace). 

d) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:  

Seznam členů Odborného řešitelského týmu. Vzhledem k charakteru dat, jejich 

množství a náročnosti analytických úloh zadavatel požaduje, aby veškeré části 

Analýzy byly zpracovány členy Odborného řešitelského týmu, složeného z nejméně 2 

pracovníků zhotovitele (vedoucí, člen). 

 

Členové Odborného řešitelského týmu musí splňovat následující požadavky: 

a) Odborný vedoucí:  

1. vysokoškolské vzdělání (doložit vysvědčení nebo diplom) 

2. zkušenost s obdobným výzkumem v posledních pěti letech - popis minimálně 1 

realizovaného obdobného výzkumu výzkumů/zpracované analýzy  

b) Členové:  
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1. minimálně dosažené středoškolské vzdělání (doložit vysvědčení), 

2. praxe v oblasti vzdělávání nebo výzkumu v posledních dvou letech (doložit popis) 

 

 

6) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, subdodavatelský systém                                                    

 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.  

 

Vybraný dodavatel pracuje na smluvených úkolech samostatně pod vlastním jménem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na detailní sledování průběhu realizace plnění smlouvy (viz. 

příloha č. 1 této zadávací dokumentace). 

 

Uchazeč zpracuje návrh harmonogramu realizace předmětu veřejné zakázky. 

 

Subdodavatelský systém 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má 

v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní 

údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 

zadávací dokumentace – Subdodavatelé (vzor), v němž popíše subdodavatelský systém spolu 

s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - 

s uvedením druhu služby a s uvedením procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce. 

 

Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí 

spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. 

V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se 

každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude 

akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. 

 

7) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
 

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. meziroční inflace) po 

celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.   

 

Uchazeč zpracuje položkový rozpočet. Z odůvodnění je zřejmá potřebnost / nutnost 

navrhovaných nákladů (výdajů) pro realizaci veřejné zakázky.  

Nabídková cena zahrnuje rovněž náklady na publicitu.  
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Takto zpracovaný položkový rozpočet bude podepsaný oprávněnou osobou jménem či osobou 

oprávněnou za uchazeče jednat, bude součástí nabídky.  

Nabídková cena bude stanovena v českých korunách (CZK) a nesmí překročit 

předpokládanou hodnotu nabídky; bude členěna na: 

Celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nabídková cena 

včetně DPH. Pro neplátce DPH bude nabídková cena posuzována jako cena konečná, včetně 

DPH.   

 

Platební podmínky 

 

Pro zajištění plnění nebudou poskytovány zálohové platby.  Faktura za provedené služby bude 

dodavateli uhrazena do 30 dnů po odevzdání výstupů a odsouhlasení splnění celkového 

předmětu ze strany objednatele.  

Po ukončení a předání všech požadovaných a smluvně zajištěných jednotlivých plnění bude 

vystavena faktura v CZK na adresu:  

 

ANNA KK, z. s. 

Závodní 353/88 

360 06 Karlovy Vary 

 

Náležitosti faktury jsou uvedeny v návrhu smlouvy o poskytování služeb. Faktury musí 

obsahovat: 

a) Fakturováno v rámci grantového projektu Karlovarského kraje „Systematický projekt 

podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji“, registrační číslo: 

CZ.1.04/2.1.01/D8.00050 a číslo této smlouvy, 

b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 

čísla uvedeného ve smlouvě, je dodavatel povinen o této skutečnosti v souladu se 

smlouvou objednatele informovat), 

c) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu, 

 

Doba splatnosti faktur za poskytování služby bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení daňového dokladu zadavateli. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 

8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, a místo a termín 

otevírání obálek 
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Nabídky se podávají doporučeně poštou na níže uvedenou adresu:  

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Závodní 353/88 

360 06 Karlovy Vary 

 

nebo osobně na podatelnu  

Krajského úřadu Karlovarského kraje v budově A, přízemí: 

    pondělí a středa v době od 7:30 do 16:30 hodin 

 úterý a čtvrtek  v době od 7:00 do 14:30 hodin 

     pátek  v době od 7:00 do 13:30 hodin 

 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 29. 10. 2014 do 10.00 hodin. V případě doručení 

nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Nabídky podané nebo doručené po uplynutí výše uvedené lhůty k podání nabídky komise 

v souladu s § 71 odst. 6 zákona neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že 

jeho nabídky byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 10. 2014 v 10:00 hodin v budově A 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v zasedací místnosti č. 121A (budova A). Při otevírání 

obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. 

 

 

9) Zadávací lhůta 
 

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 30 kalendářních dnů.  

 

 

10) Kontaktní osoby 
 

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení a ve věcech odborné 

problematiky je Hana Šnajdrová,  776 204 962, hana.snajdrova@kr-karlovarsky.cz 

 

 

11) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

mailto:hana.snajdrova@kr-karlovarsky.cz
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Nabídka bude předložena v českém jazyce v tištěné formě v jednom originálu.  

Nabídka i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musí být pevně spojeny a 

zajištěny proti neoprávněné manipulaci. 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 

osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi: 

a) názvem zakázky a registračním číslem projektu 

b) nápisem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OP LZZ – ANALÝZA – NEOTVÍRAT“ 

c) názvem / obchodní firmou / jménem uchazeče, sídlem / adresou uchazeče 

d) názvem společnosti zadavatele 

Uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla 

uzavřena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že 

vybraný uchazeč tuto součinnost ve stanovené lhůtě neposkytne, má zadavatel právo uzavřít 

smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zvážit možnost vyhlášení 

nového výběrového řízení.  

 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 

a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který 

je 1. přílohou zadávací dokumentace) 

b) Obsah nabídky 

c) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů, 

(včetně čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku – příloha č. 3 této zadávací dokumentace). 

d) Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 4 této 

zadávací dokumentace) 

e) Cenová nabídka - přílohou tohoto oddílu nabídky bude vyčíslení celkové ceny 

předmětu zakázky dle položkového rozpočtu. 

f) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (který 

je 5. přílohou zadávací dokumentace) 

g) Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat (v 

tomto oddílu nabídky bude formulář, který je 2. přílohou zadávací dokumentace) 

a prohlášení případných subdodavatelů o budoucí spolupráci podle čl. 6, je-li to 

relevantní 

h) Harmonogram plnění  
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i) Případné další přílohy a doplnění nabídky 

 

 

12) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
 

 

 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: změní se 

daňové předpisy. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

 

 

13) Práva a povinnosti zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

a) nevracet uchazečům podané nabídky 

b) během lhůty k podávání nabídek změnit podmínky výzvy (v tomto případě 

provedenou změnu sdělí všem osloveným dodavatelům) 

c) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku 

d) před rozhodnutím o výběru nejhodnější nabídky ověřit nebo vyjasnit informace 

deklarované zájemci v nabídkách 

 

V Karlových Varech dne 13. 10. 2014 

 

 

 

Hana Šnajdrová 

předsedkyně ANNA KK, z. s. 

 

Přílohy:  

 

1. Krycí list nabídky 

2. Seznam subdodavatelů 

3. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

4. Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

5. Návrh smlouvy 
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