Čj. 4733/2018-ASZ-9

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové
zajištění sociálního začleňování: 3. část „Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele
insolvenčního zákona“
Dle § 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Označení zadavatele

Česká republika – Úřad vlády České republiky
Sídlo

nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

Zastoupený

Ing. Radkou Soukupovou, pověřenou
Odboru pro sociální začleňování

IČO

00006599

řízením

Předmět veřejné
zakázky

Předmětem 3. části veřejné zakázky je zejména zejména zjištění dopadu
legislativní změny zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„insolvenční zákon“), účinné od 01.07.2017 (zákon č. 64/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), která
zpřísnila pravidla pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Výzkum by
měl prokázat, zda-li došlo ke kultivaci prostředí v oblasti oddlužování
fyzických osob a vydefinovat bílá místa, která umožňují nepoctivým
subjektům v této oblasti (i nadále) inkasovat za služby v oblasti oddlužení
vyšší než zákonem regulované ceny.

Cena sjednaná
ve smlouvě

bez DPH

---

s DPH

---

Dle § 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ:
Použitý druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Dle § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Označení účastníků zadávacího řízení
Č.

Obchodní firma /
název / jméno a
příjmení

Sídlo

IČO

---

---

---

Dle § 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Č.

Obchodní firma/
název/
jméno a
příjmení

Sídlo

IČO

Důvod vyloučení

---

---

---

---

Dle § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ:
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Č.

Obchodní firma/
název/
jméno a
příjmení

Sídlo

IČO

Odůvodnění výběru

---

---

---

---

Dle § 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ:
Označení poddodavatelů, kteří jsou zadavateli známi
Obchodní firma / název /
jméno a příjmení

Sídlo

IČO

---

---

---

Dle § 217 odst. 2 písm. g) až i) ZZVZ:
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění,
zjednodušeného režimu nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
--Dle § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ:
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadavatel zrušil zadávací řízení dle § 127 odst. 1 ZZVZ, neboť po uplynutí lhůty pro podání
nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel
žádnou nabídku.
Dle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ:
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
---
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Dle § 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ:
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Jméno, příjmení,
případně funkce

Přijaté opatření

---

---

Dle § 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ:
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, která je rozdělena na části.
V tomto samostatném zadávacím řízení je zadávána 3. část veřejné zakázky s názvem
„Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona“.
Předmětem celé veřejné zakázky je realizace 8 průřezových výzkumů a 20 tematických výzkumů.
Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a budou
zadávány v samostatných zadávacích řízeních nebo po několika částech zadávaných v jednom
zadávacím řízení. Jednotlivé části veřejné zakázky budou vyhlašovány postupně v závislosti
na aktuálních potřebách realizace daného výzkumu v jednotlivých lokalitách a dle zvolené
tematiky.
Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je ze své povahy dále nedělitelný.
Dle § 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ:
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu
---
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