Úřad vlády České republiky
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Č.j.: 3744/2018-2

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI NEFORMÁLNÍHO PRŮZKUMU
TRHU
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
„Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve školství“
Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
v rámci neformálního průzkumu trhu (dále jen „průzkum trhu“) pro předmětnou veřejnou zakázku
(dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána formou průzkumu trhu mimo rámec zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"),
v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Průzkum trhu je realizován přiměřeně
k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu
§ 3 ZZVZ. Pokud tato výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná
se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ
se na zadávací řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto průzkumu trhu nelze proti rozhodnutí
zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky a svojí nabídkou je akceptuje. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této výzvě bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele
a k nabídce dodavatele nebude dále zadavatelem přihlíženo.
Zadavatel žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této výzvy ji podrobili vlastnímu
přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoli skutečností, resp. procesem v ní obsaženým,
či nejasnosti požádali písemně zadavatele o vysvětlení výzvy.
1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:

Česká republika – Úřad vlády České republiky

Sídlo:

nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Zastoupená:

Mgr. David Beňák, DiS., ředitel Odboru pro sociální začleňování
(Agentura)

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Dudová, Oddělení veřejných zakázek
2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky

2.1. Druh a režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná formou průzkumu trhu.

2.2. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení kvantitativního sběru dat formou dotazníkového šetření
pro potřeby analýzy segregace škol realizované v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání
v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.
Cílovou skupinou výběrového šetření jsou „běžné“ rodiny s alespoň 1 dítětem ve věku základní
školní docházky, tj. respondenty budou rodiče dětí ve věku základní školní docházky, tj. dětí ve
věku min. 6 let do max. 14 let.
Cílem kvantitativního šetření je zjištění postojů cílové skupiny ke vzdělávání, hodnocení
vzdělávání v rámci základní povinné docházky a spokojenosti se základními školami, dále zjištění
důvodů výběru konkrétních základních škol a názorů na segregaci a inkluzivní vzdělávání zejména
s ohledem na vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na základních školách.
Sběr dat:
Kvantitativní dotazníkové šetření proběhne na území celé ČR při současném dodržení předem
definovaných kvótních znaků.
Požadavky kladené na cílovou skupinu:
-

požadavky plynoucí z definice cílové skupiny – tj. respondenty budou rodiče (jeden
z rodičů) vychovávající alespoň jedno dítě ve věku 6-14 let;
vzdělání – 1/3 ZŠ nebo vyučení bez maturity, 1/3 SŠ s maturitou, 1/3 VOŠ, VŠ;
kraj – reprezentativní pro populaci ČR;
velikost místa bydliště - reprezentativní pro populaci ČR.

Sběr dat proběhne kombinovanou metodou, kdy část dotazníků bude sebrána prostřednictvím
individuálních standardizovaných face-to-face rozhovorů za přítomnosti vyškolených tazatelů
(CAPI), část dotazníků v elektronické podobě budou vyplňovat respondenti samostatně tzv. „online“ (CAWI). On-line dotazování proběhne pouze u respondentů/ek, kteří byli do panelu zařazeni
off-line rekrutací (nikoli samopřihlašováním) a mají ověřenou identitu. Minimální zastoupení faceto-face rozhovorů bude 50 %.
Výsledná velikost výběrového souboru: minimálně 1 800 respondentů/ek
Předpokládaný rozsah dotazníků: cca 150 znaků
Požadavky na dodavatele:
-

spolupráce se zadavatelem na tvorbě obsahu dotazníku, formátování dotazníku,
programování a tisk finální verze dotazníku;
konstrukce výběrového modelu;
vyškolení zkušených tazatelů, průběžná kontrola kvality jejich práce, nahrávky face-to-face
rozhovorů;
pilotní ověření dotazníku na vzorku 30-40 osob, vyhodnocení pilotní fáze a případná úprava
dotazníku v návaznosti na výsledky pilotu;
komunikace se zadavatelem v průběhu sběru dat, průběžné informování o případných
problémech;
kontrola a čistění sebraných dat, vyřazení nekonzistentních dotazníků, kódování dat;
vytvoření vah odpovídajících rozložení rodičů v celé populaci ČR;
dodání vyčištěného datového souboru ve formátu excel a SPSS s popisy znaků;
zpracování stručné technické zprávy obsahující popis metodologie a průběh terénního
šetření;
zpracování závěrečné analytické zprávy obsahující základní analýzu sebraných dat.
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2.3. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je celé území České republiky. Místem předání plnění je sídlo
zadavatele.
2.4. Doba plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky bude probíhat do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Podrobný harmonogram plnění veřejné zakázky je uveden ve vzoru smlouvy, který je přílohou A
této výzvy.
Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena v září 2018 v závislosti na ukončení průzkumu
trhu.
2.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 330.570 Kč bez DPH.
3. Požadavky na způsob zpracování, obsah a podání nabídky
3.1. Způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.
Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky bude zpracována
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka.
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě,
se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
3.2. Obsah nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:
1. krycí list nabídky - viz příloha B této výzvy;
2. doklady k prokázání kvalifikace, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou
kvalifikaci splňuje – viz čl. 4 této výzvy a přílohy této výzvy: příloha C1 a C2 (čestné prohlášení
o splnění základní a profesní způsobilosti), příloha D (vzor seznamu významných služeb),
příloha E (vzor seznamu členů realizačního týmu a čestné prohlášení člena realizačního týmu)
a příloha F (seznam poddodavatelů a čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
poddodavatele);
3. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc, smlouva s poddodavatelem nebo prohlášení
poddodavatele o společné odpovědnosti, závazek poddodavatele k plnění veřejné zakázky,
prohlášení o počtu listů apod.).
3.3. Podání nabídky
Nabídky se podávají v elektronické nebo listinné podobě. Dodavatel je oprávněn zvolit pouze jeden
z uvedených způsobů podání nabídky.
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3.3.1 Listinné podání nabídky
Nabídky v listinné podobě lze podávat poštou nebo v pracovních dnech do podatelny zadavatele
(osobně, poštou apod.) tak, aby nabídka byla doručena zadavateli do konce lhůty pro podání
nabídek. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posouzení a hodnocení nabídek.
Adresa pro podávání nabídek: Česká republika – Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše
128/4, 118 01 Praha 1.
Provozní doba podatelny: Po – Pá 7:30 – 16:30 hod.
Doručené nabídky musí být v řádně uzavřené nepoškozené obálce, označené názvem veřejné
zakázky
„NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka „Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace
ve školství“
a dále na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.
V případě podání nabídky v listinné podobě dodavatel předloží nabídku v uzavřené obálce
v jednom originále, který bude označen „ORIGINÁL“, a v jedné prosté kopii, která bude označena
„KOPIE“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před neoprávněnou manipulací s nabídkou, například neoprávněným vyjímáním listu
nebo listů z nabídky apod.
Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
3.3.2 Elektronické podání nabídky
Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.vlada.cz/, e-mailu na adrese: verejnezakazky@vlada.cz, nebo prostřednictvím
datové schránky (identifikace: trfaa33). Do předmětu e-mailové nebo datové zprávy dodavatele
uvede „Nabídka do VZ „Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve školství“.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, předložit všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné
podobě.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
3.4. Kontaktní adresa dodavatele, společná nabídka
Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
3.5. Varianty nabídky
Varianty nabídek nejsou přípustné.
3.6. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.08.2018 v 10:00 hod. a je uvedena rovněž na profilu
zadavatele.
Veřejné otevírání nabídek se nekoná.
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4. Požadavky na kvalifikaci dodavatele
Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže:
a)
b)
c)

základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ;
profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ;
technické kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. b), c a d) ZZVZ.

4.1. Základní způsobilost
Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který
a)

b)
c)
d)
e)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
je v likvidaci, proti němuž 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.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ.
4.1.1.

Prokazování základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1. písm. a),
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1. písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1. písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1. písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1. písm. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1. písm. e).

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož
vzor je uveden v příloze C2 této výzvy.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
4.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti
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a)

předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle předchozí věty musí prokazovat
splnění požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.

b)

předložením dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. živnostenský
list).

Uvedené doklady se předkládají v kopii a lze je nahradit čestným prohlášením – viz příloha C2
této výzvy.
4.3. Technická kvalifikace
4.3.1

Seznam významných služeb

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením
průzkumu trhu realizoval alespoň 2 významné služby (zakázky) obdobného charakteru, jako je
předmět této veřejné zakázky, tj. spolupráce na vytvoření výzkumného nástroje, jeho testování, a
provedení celorepublikového průzkumu v oblasti sociálního vyloučení nebo v obdobném tématu
např. rodina, vzdělávání, inkluze, přičemž
a) alespoň 1 zakázka byla provedena šetřením s velikostí výběrového souboru minimálně 500
respondentů;
b) alespoň 1 zakázka byla provedena formou individuálních standardizovaných face-to-face
rozhovorů za přítomnosti vyškolených tazatelů.
K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce
předložil seznam významných služeb obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, jehož vzor je
uveden v příloze D této výzvy, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená kritéria technické
kvalifikace dodavatel splňuje. Zadavatel obdobně dle § 86 odst. 2 věta první ZZVZ nepřipouští
nahrazení seznamu významných služeb prostým čestným prohlášením, tj. prohlášením
bez uvedení popisu významných služeb, ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
včetně jeho kontaktních údajů (pro ověření uváděných údajů zadavatelem).
4.3.2

Seznam techniků a o osvědčení jejich vzdělání a odborné kvalifikaci

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud je realizační tým dodavatele složený
minimálně ze 2 členů realizačního týmu, kteří splňují následující podmínky:
a) minimálně 1 člen realizačního týmu (1. výzkumník) prokáže:
i. vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v jednom z níže uvedených oborů:
- sociologie,
- sociální antropologie,
- psychologie,
- demografie,
- ekonomie,
- sociální geografie,
- pedagogika,
- statistika.
ii. alespoň 5 let praxe v oblasti výzkumu, vedení řešitelského týmu a zpracování analýz;
b) minimálně 1 člen realizačního týmu (2. výzkumník) prokáže:
i. vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v jednom z níže uvedených oborů:
- sociologie,
- sociální antropologie,
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- psychologie,
- demografie,
- ekonomie,
- sociální geografie,
- pedagogika,
- statistika.
ii. alespoň 2 roky praxe v oblasti výzkumu a zpracování analýz.
Alespoň jeden z těchto členů týmu prokáže zkušenost s vytvořením výzkumného nástroje,
vedením sběru dat a jejich následným zpracováním v oblasti sociálního vyloučení nebo
v obdobném tématu např. rodina, vzdělávání, inkluze.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
seznam členů týmu, včetně osvědčení o jejich odborné kvalifikaci, obdobně dle § 79 odst. 2 písm.
c) a d) ZZVZ, jehož vzor je uveden v příloze E této výzvy a z jehož obsahu bude zřejmé, že výše
uvedená kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu členů týmu dodavatel uvede
u každého člena týmu jeho relevantní praxi (obsah a délka v letech, popis vykonávané praxe
případně název projektu apod., název a adresu zaměstnavatele/subjektu, pro kterého byla práce
vykonávána). Zadavatel obdobně dle § 86 odst. 2 věta první ZZVZ nepřipouští nahrazení
seznamu techniků prostým čestným prohlášením.
Přílohou tohoto seznamu bude
a) podepsaný profesní životopis (ze kterého vyplývá splnění výše uvedených podmínek –
dosažené vzdělání, obor, délka praxe, profesní zkušenosti),
b) čestné prohlášení se souhlasem o zapojení do realizačního týmu – viz příloha E této výzvy.
Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem
doložení dokladů o dosaženém vzdělání (vysokoškolských diplomů) všech členů realizačního
týmu.
Změny v realizačním týmu v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky
Členové týmu uvedení v nabídce dodavatele se musí aktivně podílet na plnění této veřejné
zakázky. V případě potřeby změny člena týmu oproti osobám uvedeným v nabídce dodavatele je
tato možná pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel tento souhlas neudělí v případě, že by
po takové změně tým kumulativně nesplňoval veškeré uvedené požadavky zadavatele na tým
v tomto článku uvedené.
Upozornění zadavatele:

V případě, že člen realizačního týmu bude ve vztahu k dodavateli v jiném než
pracovněprávním vztahu (např. na základě smlouvy o dílo, příkazní smlouvy apod. jako
osoba samostatně výdělečně činná), jedná se o poddodavatele obdobně dle § 83 zákona
ZZVZ, prostřednictvím něhož dodavatel prokazuje splnění části technické kvalifikace
obdobně dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ.
4.4. Doklady o kvalifikaci
Doklady o kvalifikaci se při podání nabídky předkládají v prostých kopiích.
Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 splnit odkazem
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík) nebo v obdobném systému vedeném v členském státu, který umožňuje
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Stránka 7 (celkem 34)

Namísto předložení dokladů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou
kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
4.4.1

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s podmínkami uvedenými v § 226 a násl. ZZVZ
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ,
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
4.4.2

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s podmínkami uvedenými v § 233 a násl. ZZVZ
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, nahrazuje
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
4.5

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se obdobně způsobem uvedeným
v § 81 ZZVZ.
4.6

Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje obdobně dle § 82 ZZVZ základní způsobilost a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
4.7

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. V tomto případě dodavatel a poddodavatel vyplní přílohu F této výzvy
k podání nabídky.
Dodavatel může obdobně dle § 83 ZZVZ prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
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.
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Má se za to, že požadavek podle § 83 odstavce 1 písm. d) ZZVZ 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 podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové
osobě, musí dokument podle § 83 odstavce 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady dle § 83 odst.
1ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí 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, obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Upozornění zadavatele:
V případě, že bude dodavatel prokazovat část kvalifikace jinou osobou ve smyslu § 83 ZZVZ
předloží ve vztahu k takovému poddodavateli následující doklady:
a) seznam poddodavatelů vyplněný v souladu se vzorem dle přílohy F této výzvy;
b) prohlášení poddodavatele vyplněné v souladu se vzorem dle přílohy F2 této výzvy;
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 písm. a) ZZVZ (viz čl. 4.1 písm. a) výzvy
k podání nabídky);
d) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 písm. b) ZZVZ (viz čl. 4.1 písm. b)
výzvy k podání nabídky);
e) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 písm. b) ZZVZ (viz čl.
4.1 písm. b) výzvy k podání nabídky), lze použít vzor uvedený v příloze C2 této výzvy;
f)

písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 písm. c) ZZVZ (viz čl. 4.1 písm. c) výzvy k podání
nabídky), lze použít vzor uvedený v příloze C2 této výzvy;

g) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 písm. d) ZZVZ
(viz čl. 4.1 písm. d) výzvy k podání nabídky);
h) výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 písm. e) ZZVZ (viz čl. 4.1 písm. e) výzvy k podání nabídky);
i)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje, ve vztahu k § 77 odst. 1 ZZVZ (viz čl. 4.2 výzvy k podání
nabídky);

j)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou;

k) 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 dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
4.8

Předložení rovnocenných dokladů

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad v souladu
s § 45 odst. 2 ZZVZ.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka v souladu s § 45 odst. 2 ZZVZ.
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5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy
Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, která je přílohou A
této výzvy.
Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném v krycím
listu nabídky, který je připojen jako příloha B této výzvy, se zavazuje uzavřít se zadavatelem
smlouvu v souladu s tímto vzorem a nabídkou dodavatele, stane-li se vybraným dodavatelem.
Smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem k této veřejné zakázce bude uzavřena
na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky. Vybraný dodavatel je
pod sankcí vyloučení z účasti ve výběrového řízení prováděném formou průzkumu trhu povinen
poskytnout zadavateli součinnost směřující k podpisu smlouvy bez zbytečného odkladu.
6. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné
zakázky vymezeného v čl. 2.2 této výzvy. Nabídková cena je konečná a musí zahrnovat též režijní
náklady dodavatele (zejm. telefon, administrativa, poštovné, kopírování a tisk, cestovné, ztráta
času na cestě, pojištění), které nebudou zvlášť účtovány a případné náklady na zpracování
a nakládání s osobními údaji.
Nabídková cena nesmí být vyšší než 400.000 Kč včetně DPH.
Nabídky s vyšší celkovou nabídkovou cenou budou považovány za nabídky nesplňující požadavky
zadavatele a v dalším hodnocení k nim nebude přihlíženo.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu
včetně DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá
výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání
nabídky.
Nabídkovou cenu uvede dodavatel do krycího listu nabídky (příloha B této výzvy).
6.1

Nabídková cena zahraničního dodavatele

V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel),
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně
DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj
v souvislosti s veřejnou zakázkou.
6.2

Mimořádně nízká nabídková cena

V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká,
zadavatel může požádat účastníka zadávacího řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny a vyloučit tohoto účastníka z průzkumu trhu, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené lhůtě
nepředloží.
7. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
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Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší
nabídková cena.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána
losem.
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají
právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí
nejméně 2 pracovní dny před losováním prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailu.
8. Práva zadavatele, ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje následující další podmínky a práva související s veřejnou zakázkou:
1.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, vysvětlení, upřesnění či doplnění textu výzvy
do konce lhůty pro podání nabídek a na prodloužení lhůty pro podání nabídek o dobu
pro dodavatele nezbytnou k zapracování takovýchto změn a doplnění do nabídky.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit průzkum trhu bez uvedení důvodu.

3.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží
v souvislosti s podáním nabídky a účastí v průzkumu trhu.

4.

Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dní od skončení lhůty pro podání
nabídek.

5.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna; nabídka však může být
doplněna na základě žádosti zadavatele o údaje nebo doklady, které nebudou hodnoceny
podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění
podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení
splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

7.

Z průzkumu trhu mohou být vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.

8.

Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy vyžádat předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti
se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

9.

Dokumenty, které mají být podepsány účastníkem, musí být podepsány osobou oprávněnou
jednat jménem účastníka nebo za účastníka. V případě podpisu osobou oprávněnou jednat
za účastníka je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby
za účastníka.

8.1

Ochrana osobních údajů

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že veřejná zakázka je realizována v rámci
projektu
„Systémové
zajištění
sociálního
začleňování“,
reg.č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605 financovaného z Operačního programu zaměstnanost.
Realizace zadávacího řízení včetně všech dokladů předložených dodavatelem v rámci
zadávacího řízení a při plnění smlouvy podléhá kontrole řídícího orgánu, kterým je
Ministerstvo práce a sociálních věcí, a dozorových a kontrolních orgánů (zejm. Evropské
komise, Evropského účetního dvora) dle platných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a Pravidel Operačního programu Zaměstnanost, a kontrole dozorových a kontrolních
orgánů na základě zvláštních právních předpisů (zejm. Ministerstva financí, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Zadavatel je povinen uchovávat
všechny doklady nejméně do roku 2034. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jsou povinni
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
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obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), od všech fyzických osob
jako subjektu osobních údajů ve smyslu Nařízení zajistit souhlasy se zpracováním těchto
osobních údajů zadavatelem a to pro účely realizace zadávacího řízení a plnění předmětu
veřejné zakázky a pro účely kontroly zadávacího řízení řídícím orgánem, interními orgány
zadavatele a dozorovými a kontrolními orgány.
9. Přílohy výzvy
Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy:
Příloha A

Vzor smlouvy - dodavatel v nabídce nepředkládá

Příloha B

Vzor krycího listu nabídky - dodavatel musí v nabídce předložit

Příloha C1

Vzor čestného prohlášení o splnění části základní způsobilosti - dodavatel předloží
v případě, že kvalifikaci prokazuje doklady dle § 75 ZZVZ a doklady dle § 77 odst. 1
a 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ;

Příloha C2

Vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti - dodavatel
předloží v případě, že prokazuje základní a profesní způsobilost čestným
prohlášením

Příloha D

Vzor seznamu významných služeb - dodavatel musí v nabídce předložit

Příloha E

Vzor seznamu členů realizačního týmu včetně čestného prohlášení - dodavatel musí
v nabídce předložit

Příloha F

Vzor seznamu poddodavatelů a čestného prohlášení poddodavatele o splnění
kvalifikačních předpokladů - dodavatel předloží v nabídce v případě využití
poddodavatele

V Praze

Mgr. David
Beňák, DiS.

Digitálně
podepsal Mgr.
David Beňák, DiS.
Datum:
2018.08.13
11:48:50 +02'00'

Mgr. David Beňák, DiS.
ředitel Odboru pro sociální začleňování
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ev. č.: xxx
č.j.: 3744/2018-ASZ-xxx

Smlouva o poskytování služeb
„Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve školství“
v rámci realizace projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 (Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání)
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“), a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)
Česká republika - Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:
Mgr. David Beňák, Dis., ředitel Odboru pro sociální začleňování
(Agentura), na základě vnitřního předpisu
se sídlem:
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO:
00006599
DIČ:
CZ00006599
bankovní spojení:
ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoby:
bude doplněno před podpisem smlouvy
(dále jen „objednatel“)
a
bude doplněno před podpisem smlouvy
kterou zastupuje:
bude doplněno před podpisem smlouvy.
se sídlem:
bude doplněno před podpisem smlouvy
IČO:
bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ:
bude doplněno před podpisem smlouvy
bankovní spojení:
bude doplněno před podpisem smlouvy, účet č.: …….
kontaktní osoba:
bude doplněno před podpisem smlouvy
zapsaná ve veřejném rejstříku u …….soudu v ……., spisová značka …….
(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).
Tato smlouva se uzavírá na základě provedeného neformálního průzkumu trhu veřejné
zakázky sp. zn. 3744/2018-ASZ s názvem “Kvantitativní výběrové šetření k analýze
segregace ve školství“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je realizována jako
součást projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými
lokalitami, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Smlouva je uzavírána v souladu
s nabídkou poskytovatele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější
nabídky.
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby
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uvedené v odst. 2 této smlouvy (dále jen „plnění“ nebo „dílo“), a závazek objednatele
za řádně a včas poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
2.

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provést v termínech a dle požadavků
stanovených touto smlouvou služby související s provedením kvantitativního sběru dat
formou dotazníkového šetření pro potřeby analýzy segregace škol realizované v rámci
projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.
Poskytovatel se zavazuje, že plnění bude mít následující vlastnosti:
a) Cílovou skupinou výběrového šetření jsou rodiny s alespoň jedním dítětem ve věku
základní školní docházky, tj. respondenty budou rodiče (jeden z rodičů) dětí ve věku
základní školní docházky, tj. dětí ve věku min. 6 let do max. 14 let.
b) Cílem kvantitativního sběru dat je zjištění postojů cílové skupiny ke vzdělávání,
hodnocení vzdělávání v rámci základní povinné docházky a spokojenosti
se základními školami, dále zjištění důvodů výběru konkrétních základních škol
a názorů na segregaci a inkluzivní vzdělávání zejména s ohledem na vzdělávání
žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na základních školách.
c) Kvantitativní sběr dat bude probíhat formou kvantitativního dotazníkového šetření na
území celé ČR při současném dodržení předem definovaných kvótních znaků (viz
dále).
Sběr dat proběhne kombinovanou metodou, kdy část dotazníků bude sebrána
prostřednictvím
individuálních
standardizovaných
face-to-face
rozhovorů
za přítomnosti vyškolených tazatelů (CAPI), část dotazníků v elektronické podobě
budou vyplňovat respondenti samostatně tzv. „on-line“ (CAWI). On-line dotazování
proběhne pouze u respondentů/ek, kteří byli do panelu zařazeni off-line rekrutací
(nikoli samopřihlašováním) a mají ověřenou identitu. Minimální zastoupení face-toface rozhovorů bude 50 %.
d) Požadavky plynoucí z definice cílové skupiny jsou následující:





respondenty budou rodiče (jeden z rodičů) vychovávající alespoň jedno dítě ve
věku 6-14 let;
vzdělání – 1/3 ZŠ nebo vyučení bez maturity, 1/3 SŠ s maturitou, 1/3 VOŠ, VŠ;
kraj – reprezentativní pro populaci ČR;
velikost místa bydliště - reprezentativní pro populaci ČR.

e) Kvantitativní sběr dat bude proveden na vzorku minimálně 1 800 respondentů.
f) Dotazníky budou mít rozsah cca 150 znaků.
g) Další požadavky na plnění:









Poskytovatel ve spolupráce s objednatelem připraví obsah dotazníku, jeho formátování,
programování a provede tisk finální verze dotazníku;
Poskytovatel připraví konstrukci výběrového modelu;
Poskytovatel vyškolí zkušené tazatele a bude provádět průběžnou kontrolu kvality jejich
práce;
Poskytovatel bude provádět nahrávky face-to-face rozhovorů;
Poskytovatel provede pilotní ověření dotazníku na vzorku 30-40 osob, vyhodnocení
pilotní fáze a případnou úpravu dotazníku v návaznosti na výsledky pilotu;
Poskytovatel bude komunikovat se objednatelem v průběhu sběru dat a bude průběžně
objednatele informovat o případných problémech;
Poskytovatel provede kontrolu a čistění sebraných dat, vyřazení nekonzistentních
dotazníků a kódování dat;
Poskytovatel vytvoří váhy odpovídající rozložení rodičů v celé populaci ČR;
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Poskytovatel předá objednateli vyčištěný datový soubor ve formátu excel a SPSS
s popisy znaků;
Poskytovatel provede zpracování a předání stručné technické zprávy obsahující popis
metodologie a průběh terénního šetření;
Poskytovatel provede zpracování a předání závěrečné analytické zprávy obsahující
základní analýzu sebraných dat.

Článek II.
Doba, místo a způsob plnění
1.

Poskytovatel je povinen plnění poskytnout a výstupy z nich předat objednateli ve lhůtách
dle časového harmonogramu uvedeného v tabulce níže.
Fáze I. - příprava obsahu dotazníku a jeho předání
objednateli k odsouhlasení; příprava konstrukce
výběrového modelu.
Fáze II. - provedení pilotního ověření dotazníku na
vzorku 30-40 osob, vyhodnocení pilotní fáze a
případná úprava dotazníku v návaznosti na
výsledky pilotu; proškolení tazatelů.
Fáze III. - provedení sběru dat, provedení kontroly
a čistění sebraných dat, vyřazení nekonzistentních
dotazníků a kódování dat; vytvoření vah cílové
skupiny odpovídající rozložení rodičů v celé
populaci ČR; předání vyčištěných datový souborů;
zpracování a předání stručné technické zprávy
obsahující popis metodologie a průběh terénního
šetření; zpracování a předání závěrečné analytické
zprávy obsahující základní analýzu sebraných dat.

2.

nejpozději do 30 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy
nejpozději do 45 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy

nejpozději do 3 měsíců od
nabytí účinnosti smlouvy

Místem plnění této smlouvy je celé území České republiky. Místem předání všech
výstupů plnění je sídlo objednatele.
Článek III.
Cena a platební podmínky

1.

Celková cena za plnění činí bude doplněno před podpisem smlouvy bez DPH, tj. bude
doplněno před podpisem smlouvy včetně DPH.

2.

Cenu je možno měnit v případě změny právních předpisů upravujících výši sazby DPH.
Poskytovatel je vždy povinen k ceně poskytovaných služeb účtovat sazbu DPH ve výši
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.

Cena plnění odpovídá rozsahu plnění a je stanovena jako konečná a nepřekročitelná
a zahrnuje veškeré náklady a poplatky poskytovatele nutné nebo související s řádným
plněním této smlouvy za plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy, tj. i činnosti a související
výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale poskytovatel, jakožto
odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.

4.

Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu plnění až po předání celého
plnění.

5.

Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského
zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
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pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této
smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy a
registrační číslo projektu
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Přílohou faktury musí být kopie akceptačních
protokolů za všechny fáze plnění (dílčí výstupy) dle čl. IV odst. 3 nebo 4 této smlouvy.
6.

Fakturu (daňový doklad) včetně všech jejích příloh lze vystavit v elektronické formě
dle § 26 odst. 3 ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší.
Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo
elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz a v případě e-mailů opatřených
zaručeným elektronickým podpisem také na adresu edesk@vlada.cz.

7.

V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné
údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit poskytovateli, aniž
by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení
faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

8.

V případě, že úhrada ceny plnění má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu
§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu poskytovatele uvedené v této
smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH a nebo
stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel
oprávněn uhradit poskytovateli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího
z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu
§ 109a ZDPH uhradit přímo správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového
dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

9.

Cenu plnění uhradí objednatel na základě faktury poskytovatele bezhotovostním
převodem, přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Povinnost objednatele zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna
odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
Článek IV.
Předání a akceptace plnění

1.

Poskytovatel předá jednotlivé dílčí výstupy plnění ve lhůtách stanovených v čl. II odst. 1
této smlouvy.

2.

O předání jednotlivých dílčích výstupů plnění za jednotlivé fáze realizace plnění bude
sepsán dílčí předávací protokol, který bude potvrzen podpisy oprávněného zaměstnance
objednatele a poskytovatele. Návrh dílčího předávacího protokolu připraví poskytovatel
a bude sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

3.

Po předání jednotlivých dílčích výstupů plnění provede objednatel kontrolu těchto dílčích
výstupů a do 3 pracovních dnů sdělí poskytovateli, zda je plnění bez vad či nikoliv.

4.

V případě, že při kontrole jednotlivých dílčích výstupů objednatel nezjistí žádné jejich
vady, potvrdí objednatel jeho bezvadnost formou dílčího akceptačního protokolu. Návrh
dílčího akceptačního protokolu připraví objednatel a bude sepsán ve 2 vyhotoveních,
z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

5.

V případě, že při kontrole jednotlivých dílčích výstupů objednatel zjistí vady plnění, je
poskytovatel povinen je opravit do 3 dnů od jejich sdělení objednatelem, pokud
objednatel s ohledem na povahu vady nebo pokynu nestanoví lhůtu delší. Po předání
výstupů plnění bez vad bude objednatelem potvrzena bezvadnost plnění formou dílčího
akceptačního protokolu obdobně jako dle odst. 3 tohoto článku.
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6.

Potvrzení dílčího akceptačního protokolu objednatelem nezbavuje objednatele práv
na reklamaci a práv z odpovědnosti za vady, které zjistí později v průběhu záruční lhůty.
Článek V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1.

Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnutá plnění a výstupy z nich mají vlastnosti
stanovené touto smlouvou.

2.

Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých plnění a výstupů z nich zjištěné při jejich
předání nebo v průběhu záruční doby. Poskytovatel za tímto účelem poskytuje
objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 12 měsíců od převzetí posledního
dílčího výstupu.

3.

Záruční doba začíná běžet samostatně pro každou část dílčího plnění vždy dnem
podpisu dílčího akceptačního protokolu.

4.

Poskytovatel bezplatně odstraní reklamovanou vadu nejdéle do 15 dnů od nahlášení
vady.

5.

O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6.

Reklamaci lze pro každou dílčí fázi plnění uplatnit nejpozději do posledního dne záruční
doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby
se považuje za včas uplatněnou.

7.

Poskytovatel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li
poskytovatel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 dnů
od nahlášení, nebude-li vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel
oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby a náklady s tím spojené
vyúčtovat poskytovateli.

8.

Poskytovatel odpovídá za škody, které svou činností způsobí objednateli nebo třetím
osobám, a to zejména v důsledku neplnění podmínek, vyplývajících z právních předpisů
nebo z této smlouvy. Jakoukoliv škodu takto vzniklou je poskytovatel povinen
bezodkladně odstranit a není-li to možné, pak finančně nahradit v plné výši.

9.

Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo
na uplatnění smluvní pokuty.
Článek VI.
Práva duševního vlastnictví

1.

Poskytovatel se zavazuje, že při plnění této smlouvy neporuší práva třetích osob, která
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv
a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto
smlouvou postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této
smlouvy licenci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání výstupů
plnění objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů
děl v souladu se autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví
v souladu s právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou
v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.

2.

Je-li výsledkem plnění dle této smlouvy anebo součástí předaných výstupů plnění výtvor,
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících s právem autorským či
předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 6
tohoto článku o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely
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tohoto článku souhrnně jen „Předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od
okamžiku předání toho výstupu plnění dle této smlouvy jehož součástí je Předmět
ochrany podle autorského zákona objednateli pro území celého světa včetně České
republiky výhradní neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského
zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp.
na zákonnou dobu ochrany. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli
oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití Předmětů ochrany
podle autorského zákona (licence) bez časového, územního a množstevního omezení
a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty ochrany podle
autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě,
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití
Předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná
s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí
osobu nevyžaduje souhlas poskytovatele a objednatel není povinen postoupení licence
nebo její části na třetí osobu poskytovateli oznamovat. Toto právo objednatele k
Předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny
nové verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané
poskytovatelem. Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Poskytovatel
dále poskytuje objednateli právo upravovat a/nebo překládat Předměty ochrany podle
autorského zákona, včetně práva objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo
překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití
Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí ceny.
3.

Je-li výsledkem plnění dle této smlouvy anebo součástí předaných výstupů plnění výtvor,
který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo
na základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména
vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen
„Nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí poskytovatel na objednatele od
okamžiku předání toho výstupu plnění dle této smlouvy jehož součástí je Nezapsaný
předmět průmyslových práv veškerá práva na tyto Nezapsané předměty průmyslových
práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor.
Objednatel je oprávněn zejména Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit
k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu
využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele
k Nezapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny
nové verze a úpravy Nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných
poskytovatelem na základě této smlouvy. Poskytovatel je o takovémto výtvoru povinen
objednatele neprodleně informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena
za převod práv k Nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí ceny.

4.

Je-li výsledkem plnění dle této smlouvy anebo součástí předaných výstupů plnění výtvor,
který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména
udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku
souhrnně jen „Zapsané předměty průmyslových práv“), náleží objednateli od okamžiku
předání plnění podle této smlouvy k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní
neomezené právo k užití těchto Zapsaných předmětů průmyslových práv, a to pro území
celého světa včetně České republiky. Poskytovatel touto smlouvou opravňuje
objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k Zapsaným předmětům
průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení
a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití Zapsaných předmětů průmyslových práv
získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto
právo objednatele k Zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje
i na všechny nové verze a úpravy Zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných
poskytovatelem, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Poskytovatel je o takovémto
výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Poskytovatel je dále povinen učinit
veškeré nezbytné úkony a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost
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směřující k zápisu uvedené licence k Zapsaným předmětům průmyslových práv
do příslušných rejstříků. Poskytovatel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat
a modifikovat Zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva objednatele zadat
vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran
se stanoví, že cena za převod práv k Zapsaným předmětům průmyslových práv je
součástí ceny.
5.

Je-li výsledkem plnění dle této smlouvy anebo součástí předaných výstupů plnění výtvor,
který může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích tohoto
článku a odst. 6 tohoto článku uvedených předmětů chráněných podle autorského
zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde
zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen
„Ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí poskytovatel na objednatele
od okamžiku předání toho výstupu plnění, jehož součástí je Ostatní předmět duševního
vlastnictví veškerá práva k těmto Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel
je oprávněn zejména Ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat
na území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k Ostatním
předmětům duševního vlastnictví se automaticky vztahuje i na všechny nové verze
a úpravy Ostatních předmětů duševního vlastnictví dodaných poskytovatelem.
Poskytovatel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat.
Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití Ostatních předmětů duševního
vlastnictví dle tohoto odstavce je součástí ceny.

6.

Je-li výsledkem nebo součástí plnění i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele
k jím pořízené databázi, poskytovatel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu
a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno
na veřejnost, ke dni předání výstupu plnění dle této smlouvy, jehož je toto dílo součástí
postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše odměny
za postoupení je již zahrnuta v ceně. Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem
díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv majetkových v pozici
zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení
osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona,
přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel jako dále
postupitelné. Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám
jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím
osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále
oprávněn nehotové anebo nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu
na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Poskytovateli ani
původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení
§ 58 odst. 6 autorského zákona. Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit,
upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného
a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem.

7.

Poskytovatel je povinen předat objednateli bezodkladně veškeré informace, doklady
a dokumentaci potřebné pro výkon práv dle tohoto článku.
Článek VII.
Realizační tým

1.

Poskytovatel prohlašuje, že plnění bude realizovat členy realizačního týmu, které uvedl v nabídce
a kteří splnili kritéria technické kvalifikace minimálně v rozsahu požadovaném zadavatelem v čl.
4.3.2 výzvy k podání nabídky.

2.

Členové realizačního týmu uvedení v nabídce poskytovatele se musí aktivně podílet na plnění
této smlouvy. V případě potřeby změny člena realizačního týmu uvedeného v nabídce
poskytovatele je tato možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí
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v případě, že by po takové změně člen realizačního týmu nesplňoval požadavky objednatele na
člena realizačního týmu uvedené ve výzvě k podání nabídky.
3.

V případě potřeby změny člena realizačního týmu poskytovatel písemně požádá o souhlas
objednatele s touto změnou alespoň 14 dní před touto změnou. Výjimkou je situace, kdy
poskytovatel jednoznačně prokáže, že lhůtu dle věty první nemohl dodržet z důvodu
nespočívajících na jeho straně (např. pracovní neschopnost člena realizačního týmu, smrt člena
realizačního týmu); v takovém případě je povinen požádat o souhlas bezodkladně po zjištění
těchto důvodů. Součástí žádosti o souhlas se změnou člena realizačního týmu musí být doklady
prokazující splnění kvality a kvalifikace nahrazovaného člena realizačního týmu.

4.

Změna člena realizačního týmu bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení
smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena vyhovujícího požadavkům dle zadávacích
podmínek a této smlouvy či nikoliv.

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti
1.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu
jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání
vedoucích k uzavření této smlouvy, nebo které získaly během plnění této smlouvy a to i po
ukončení smlouvy, vyjma informací, které:
 je strana povinna sdělit ze zákona;
 jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
 jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
 které smluvní strana, jíž se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.

2.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto
povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

3.

Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky dle této
smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění
předmětu smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
Článek IX.
Sankce, smluvní pokuta, úrok z prodlení

1.

Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli slevu z ceny plnění ve výši 15%
v případě, že:
a) bude v prodlení s poskytováním služeb nebo předáním jednotlivých dílčích výstupů
z nich, a to i v případě jejich nepřevzetí objednatelem z titulu vad,
b) bude v prodlení s odstraněním vad plnění podle čl. IV odst. 4.
Prodlením s poskytováním služeb se rozumí prodlení s plněním jakékoliv dílčí povinnosti
dle této smlouvy.

2.

Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě
neplnění předmětu smlouvy osobami uvedenými v seznamu členů realizačního týmu
ve smyslu čl. VII této smlouvy nebo změny člena realizačního týmu bez souhlasu
objednatele.

3.

Poskytovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě
jakéhokoliv porušení čl. VI a čl. VIII této smlouvy za každé jednotlivé porušení
povinnosti.
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4.

Jestliže poskytovatel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. XI odst. 7, zavazuje
se poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti.

5.

Poskytovatel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH
po dobu trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku
porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH
z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. III odst. 8 této smlouvy, poskytovatel se zavazuje
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení
závazku poskytovatele řádně a včas zaplatit DPH, s níž je spojeno ručení objednatele
v smyslu čl. III odst. 8 této smlouvy.

6.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury poskytovatele je poskytovatel
oprávněn účtovat objednateli, který je v prodlení, úroky z prodlení v zákonné výši
z dlužné částky za každý den prodlení.

7.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení faktury
s vyčíslením výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení druhé smluvní straně.

8.

Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody
a nemajetkové újmy; nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy je objednatel
oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
Článek X.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1.

Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
a) odstoupením od smlouvy:
i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě
porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem;
ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly v této smlouvě;
b) dohodou smluvních stran.

2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
a) prodlení poskytovatele s dílčím plněním nebo předáním jednotlivých dílčích výstupů
z něj, a to i v případě nepřevzetí objednatelem z titulu vad, delšího než 15 dnů,
b) prodlení poskytovatele s odstraněním vad díla podle čl. IV odst. 4 nebo V odst. 4 této
smlouvy, delšího než 15 dnů,
c) že řádně uplatní u poskytovatele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění
a poskytovatel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje,
d) stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

3. Objednatel může smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté,
co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť

a) Poskytovatel jako vybraný dodavatel v neformálním průzkumu trhu, na základě něhož
byla tato smlouva uzavřena, měl být vyloučen z účasti v neformálním průzkumu trhu,
b) poskytovatel jako vybraný dodavatel v neformálním průzkumu trhu, na základě něhož
byla tato smlouva uzavřena, před podpisem smlouvy předložil údaje, dokumenty,
vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výběr dodavatele, nebo
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c) výběr dodavatele v neformálním průzkumu trhu, na základě něhož byla tato smlouva
uzavřena, souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu
čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské
unie.
5.

Objednatel je oprávněn odstoupit i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna
práva k již předaným výstupům dílčích plnění, zejména pak práva dle čl. VI této smlouvy a záruka
k již předaným výstupům dílčích plnění.

6.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele
se zaplacením ceny za plnění akceptované objednatelem delšího 15 dnů.

7.

Poskytovatel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2382
občanského zákoníku.

8.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

9.

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody a zaplacení
smluvních pokut.

10. Práva a povinnosti smluvních stran dle čl. V a VI, případně další, z jejichž povahy je
zřejmé, že mají být zachována i po skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají
zachována i po ukončení účinnosti této smlouvy.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody
smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma
smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
2. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí
praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně
či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
3. Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy,
a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“).
5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.
6. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
jakákoli práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
7. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.
8. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou
výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a autorského zákona.
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Příloha A výzvy – Vzor smlouvy
9. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných
dodatků, především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Objednatel je dále
v souladu se ZZVZ oprávněn na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu.
Splnění těchto zákonných povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
10. Poskytovatel tímto dává objednateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním,
popř. uveřejněním (pokud takové uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), a to v rozsahu, v jakém poskytovatel poskytl tyto údaje objednateli
v rámci zadávacího řízení (zejména doklady o kvalifikaci poskytovatele, jména
a kontaktní údaje osob zastupujících poskytovatele a kontaktních osob, jména
skutečných vlastníků právnických osob, údajů, jejichž předložení si objednatel vyhradil
jako podmínku uzavření smlouvy atd.) a v rozsahu, v jakém jsou nezbytně nutné
pro plnění zákonných povinností ze strany objednatele vztahujících se k zadávacímu
řízení a plnění předmětu veřejné zakázky a plnění smluvních povinností ze strany
poskytovatele a to minimálně po celou dobu zákonné archivační lhůty.
11. Poskytovatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
finančních prostředků je veřejná zakázka hrazena (zejm. objednateli, Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru), provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci a Pravidly
Operačního programu Zaměstnanost (Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze 7), tj. minimálně do roku 2034.
12. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé
straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a poskytovatele.
13. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze
toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
z nichž objednatel obdrží po 3 vyhotoveních a poskytovatel 1 vyhotovení.
15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
V .......................... dne...........................

V Praze dne ...........................

za poskytovatele
..........................................

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Jméno: .......................................................
Funkce: .......................................................

Mgr. David Beňák, DiS.
ředitel Odboru pro sociální začleňování
(Agentura)
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Příloha B výzvy – Krycí list nabídky

Krycí list nabídky
Kvantitativní
výběrové
šetření
k analýze segregace ve školství

Název veřejné zakázky:

Identifikační údaje dodavatele právnické osoby
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo osoby:
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
jeho členů, případně jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem právnické osoby:
Kontaktní osoba dodavatele:
E-mail:
Tel. číslo:
Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla):
Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby
Obchodní firma nebo jméno nebo jméno
a příjmení:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:
Tel. číslo:
Kontaktní osoba dodavatele:
E-mail:
Kontaktní adresa (pokud se liší do sídla):
Celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky:
Nabídková cena bez DPH
(v Kč)

DPH (v Kč)

Nabídková cena včetně
DPH (v Kč)

Nabídková cena nesmí být vyšší než 400.000 Kč včetně DPH.
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Příloha B výzvy – Krycí list nabídky
Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném
zadávacím řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu
zpracovanou v souladu se vzorem uvedeným v příloze A výzvy k podání nabídky
a nabídkou dodavatele.
Tímto dávám zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud
takové uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu, v jakém byly dodavatelem poskytnuty
tyto údaje zadavateli v rámci neformálního průzkumu trhu a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje
nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci
veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany
dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných
povinností zadavatele, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti a to po celou dobu
archivační lhůty.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji fyzických osob dle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.

V(e) …………………….. dne ……………..

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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Příloha C1 výzvy - Vzor čestného prohlášení o splnění části základní způsobilosti

Čestné prohlášení o splnění části základní způsobilosti
Název veřejné zakázky:

Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace
ve školství

Obchodní firma nebo název
dodavatele – právnické osoby:
Jméno, příjmení a případně
i obchodní firma dodavatele fyzické
osoby:

Dodavatel o shora uvedenou veřejnou zakázku čestně prohlašuje, že
1.
2.
3.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek na spotřební dani1,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění1,
není zapsán v obchodním rejstříku a1,2
i) není v likvidaci,
ii) nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
iii) nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a/nebo
iv) není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla1

V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:

1

Nehodící se škrtněte (neuvádějte).
Uvede pouze dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku

2
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Příloha C2 výzvy - Vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti

Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti
Název veřejné zakázky:

Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace
ve školství

Obchodní firma nebo název
dodavatele – právnické osoby:
Jméno, příjmení a případně
i obchodní firma dodavatele fyzické
osoby:

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
a dle čl. 4.1 výzvy k podání nabídek a podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1
ZZVZ a čl. 4.2 výzvy k podání nabídek.
V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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Příloha D výzvy – Vzor seznamu významných služeb

Seznam významných služeb
--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje o významných službách-Název veřejné zakázky:

Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace
ve školství

Obchodní firma nebo název dodavatele
Popis poskytnuté služby
Významná
služba dle
čl. 4.3.1

(název služby a věcný obsah
služby - vytvoření výzkumného
nástroje a jeho testování,
provedení celorepublikového
průzkumu v oblasti sociálního
vyloučení nebo v obdobném
tématu)

Popis
specifického
obsahu
(velikost výběrového
souboru/face-to-face
rozhovor)

Období
poskytnutí
služby

Subjekt, kterému
byly služby
poskytovány

(ve struktuře
MM.RRRR MM.RRRR)

(identifikace
objednatele, kontaktní
údaje)

1. viz čl. 4.3.1
písm. a)
2. viz čl. 4.3.1
písm. b)
V případě potřeby více služeb doplňte tabulku stejným způsobem.

Tento seznam předkládá dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
Dodavatel souhlasí s ověřením příslušných referencí ze strany zadavatele a potvrzuje, že je oprávněn
uvedené informace zadavateli poskytnout.
V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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Příloha E výzvy – Vzor seznamu členů realizačního týmu

Seznam členů realizačního týmu
--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje o členech realizačního týmu-Kvantitativní
ve školství

Název veřejné zakázky:

výběrové

šetření

k analýze

segregace

Obchodní firma nebo název
dodavatele

Poř. č.

Obsah
praxe/zkušenost
Jméno a příjmení
člena
realizačního
týmu

Dosažené
vzdělání a
obor

Délka praxe
v letech
(ve struktuře
MM.RRRR MM.RRRR)

(výzkum, vedení
zpracovatelského
týmu, zpracování
analýz, vytvoření
výzkumného nástroje
vedení sběru dat a
jejich zpracování dle
čl. 4.3.2 písm. a) a b)
výzvy k podání
nabídky)

Vztah
k dodavateli
(zaměstnanec/
poddodavatel)

Identifikační
údaje
objednatele
(název a adresa
zaměstnavatele/
subjektu,
pro kterého byla
práce
vykonávána)

1.

2.
V případě potřeby více členů realizačního týmu doplňte tabulku stejným způsobem.

Tento seznam předkládá dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
Dodavatel souhlasí s ověřením příslušných referencí ze strany zadavatele a potvrzuje, že je oprávněn
uvedené informace zadavateli poskytnout.

V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
Upozornění zadavatele:
V případě, že člen realizačního týmu bude ve vztahu k dodavateli v jiném než pracovněprávním vztahu (např.
na základě smlouvy o dílo, příkazní smlouvy apod. jako osoba samostatně výdělečně činná), jedná
se o poddodavatele obdobně dle § 83 zákona ZZVZ, prostřednictvím něhož dodavatel prokazuje splnění části
technické kvalifikace obdobně dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a dodavatel takového poddodavatele uvede
v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu F výzvy k podání nabídek a současně u takového člena
realizačního týmu doloží vedle dokladů dle čl. 4.3.2 výzvy k podání nabídek doklady k prokázání základní

Příloha E výzvy – Vzor seznamu členů realizačního týmu
způsobilosti obdobně dle § 74 ZZVZ a čl. 4.1 výzvy k podání nabídek, k prokázání profesní způsobilosti
obdobně dle § 77 odst. 1 ZZVZ a čl. 4.2 výzvy k podání nabídek, doklady k prokázání splnění chybějící části
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a 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
obdobně dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Doklady se předkládají v kopiích a doklady k prokázání základní
způsobilosti obdobně dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 ZZVZ lze je nahradit
čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze C2 této výzvy.
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Příloha E výzvy – Vzor seznamu členů realizačního týmu

Čestné prohlášení člena realizačního týmu
Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve
školství

Název veřejné zakázky:
Obchodní
firma
nebo
dodavatele právnické osoby:

název

Jméno,
příjmení
a
případně
i obchodní firma dodavatele fyzické
osoby:
Jméno a příjmení člena realizačního
týmu:

Souhlasím se svým zapojením do realizačního týmu při plnění výše uvedené veřejné
zakázky a to jako zaměstnanec1/poddodavatel1 výše uvedeného dodavatele.
Tímto dávám zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud takové
uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), a to v rozsahu, v jakém byly dodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci nabídky
a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany zadavatele
vztahujících se k realizaci veřejné zakázky v rámci neformálního průzkumu trhu a k plnění předmětu veřejné
zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele a to minimálně po celou dobu zákonné
archivační lhůty.

V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis člena realizačního týmu
Titul, jméno, příjmení
Podpis:
1

Nehodící se škrtněte.
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Příloha F výzvy – Vzor seznamu poddodavatelů

Seznam poddodavatelů
--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje v případě využití poddodavatele-Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace
ve školství

Název veřejné zakázky:
Obchodní firma nebo název dodavatele

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel
plnit (v Kč nebo %, včetně
Pořadové číslo
poddodavatele

Obchodní firma
nebo název
poddodavatele

IČO

Sídlo

slovního označení veřejné
zakázky
plněné
poddodavatelem – označení
významné
služby
prokazované prostřednictvím
poddodavatele,
označení
člena realizačního týmu)

Poddodavatel
č. 1

V případě potřeby více poddodavatelů doplňte tabulku stejným způsobem.
Tento seznam předkládá dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
Dodavatel potvrzuje, že je oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:

Příloha F zadávací dokumentace – Vzor seznamu poddodavatelů

Čestné prohlášení poddodavatele
Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace
ve školství

Název veřejné zakázky:
Obchodní
firma
nebo
dodavatele právnické osoby:

název

Jméno,
příjmení
a
případně
i obchodní firma dodavatele fyzické
osoby:
Jméno a příjmení člena realizačního
týmu:

Prohlašuji, že se budu podílet na plnění veřejné zakázky jako poddodavatel v rozsahu, v jakém
prokazuji za dodavatele část technické kvalifikace.
Poddodavatel dále uvádí k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle čl. 4.3.1 výzvy
následující referenční zakázky:
Význam
ná
služba
dle čl.
4.3.1

Popis poskytnuté služby
(název služby a věcný obsah
služby - vytvoření
výzkumného nástroje a jeho
testování, provedení
celorepublikového průzkumu
v oblasti sociálního vyloučení
nebo v obdobném tématu)

Popis specifického
obsahu
(velikost výběrového
souboru/face-to-face
rozhovor)

Období
poskytnutí
služby
(ve struktuře
MM.RRRR MM.RRRR)

Subjekt, kterému
byly služby
poskytovány
(identifikace
objednatele,
kontaktní údaje)

1. viz čl.
4.3.1
písm. a)
2. viz čl.
4.3.1
písm. b)

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle
svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována poddodavatelem).

Poř. č.

Poddodavatel dále uvádí k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle čl. 4.3.2 výzvy
následující členy realizačního týmu:
Jméno a příjmení
člena realizačního
týmu

Dosažené
vzdělání a obor

Délka praxe
v letech
(ve struktuře
MM.RRRR MM.RRRR)

Obsah praxe/zkušenost
(výzkum, zpracování analýz, vytvoření
výzkumného nástroje vedení sběru dat a
jejich zpracování dle čl. 4.3.2 písm. a) a b)
výzvy k podání nabídky)

1.

2.

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle
svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována poddodavatelem).
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Poddodavatel dále prohlašuje, že se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky
(tj. předmětu díla dle smlouvy uvedené v příloze A této výzvy), pro kterou prokazuje
dodavatel prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, v rozsahu odpovídajícím
kvalifikaci prokazované prostřednictvím tohoto poddodavatele.
Tímto dávám zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud takové
uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), a to v rozsahu, v jakém byly dodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci zadávacího řízení
a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany zadavatele
vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné zakázky a k plnění smluvních
povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv
na plnění zákonných povinností zadavatele, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti
a to po celou dobu archivační lhůty.

Poddodavatel toto prohlášení činí na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
Poddodavatel souhlasí s ověřením příslušných referencí ze strany zadavatele a potvrzuje, že
je oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.
V(e) ……………………………...……….. dne ……………..
Podpis poddodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za poddodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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