Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3,
IČ : 00007064
zastoupená RNDr. Ivo Ryšlavým
ředitelem odboru strukturálních fondů
kontaktní adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4
(dále jen „zadavatel“)

*MVCRX02BZSK3*
MVCRX02BZSK3
prvotní identifikátor

Č. j. MV-34075-3/VZ-2015
Praha 12. března 2015
Dle rozdělovníku
Zadavatel předkládá
VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE USTANOVENÍ § 38 ZÁKONA
Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN ZVZ)
A VE SMYSLU METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
OP LZZ: D9 VERZE 2.1.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Výzkum veřejného mínění – míra spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015“.
Druh veřejné zakázky:
Jedná se o zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §38 ZVZ
na služby dle kategorie služeb č. 10 přílohy č. 1 ZVZ Průzkum trhu a veřejného mínění. Zakázka je spolufinancována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z projektu technické pomoci Odborné poradenství, analýzy a outsourcing služeb, reg. č. CZ.1.04/6.1.00/09.00012.
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení průzkumu veřejného mínění týkající
se míry spokojenosti občanů České republiky s veřejnou správou, zejména z pohledu
realizace Strategie Smart Administration. Dodavatel průzkumu bude provádět průzkum a jeho vyhodnocení podle předem dané metodiky, která je přílohou zadávací
dokumentace. Cílem poptávaného průzkumu je tak porovnat získané hodnoty vzešlými z průzkumu prvního.
Dodavatel služby musí být obeznámen s danou problematikou, tzn. že se musí orientovat v problematice Smart Administration, na niž jsou oblast podpory 4.1 Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (lOP) zaměřeny s tím, aby znal alespoň rámcově, jaké cíle a výstupy projektových záměrů byly (nebo mohly být) podpořeny z ESF a ERDF.
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Výstup z průzkumu bude obsahovat informace o spokojenosti občanů s veřejnou
správou a bude popsán v závěrečné zprávě. Podrobná specifikace předmětu plnění
je uvedena v zadávací dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy.
3. HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 200 000,-Kč bez DPH. Blíže viz. zadávací dokumentace.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy.
Předpokládané ukončení plnění je 30 dnů po jejím nabytí. Místem plnění veřejné zakázky je Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů, Jindřišská 34, 118 01 Praha
1.
5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázat
v zadávací dokumentaci.

splnění

kvalifikačních

předpokladů

uvedených

6. OBSAH A FORMA NABÍDEK
Uchazeč podává vždy pouze jednu nabídku a zpracuje ji způsobem uvedeným
v zadávací dokumentaci.
7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Místem pro podání nabídek je podatelna Zadavatele na adrese Nám. Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4. Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč
podat svou nabídku. Lhůta pro podání nabídky končí dne 30. března 2015 v 09:00
hodin. Způsob podání nabídek je specifikován v zadávací dokumentaci.
8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení
§ 78 odst. (1) písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Blíže viz zadávací dokumentace.
9. KONTAKTNÍ ADRESA
Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
Pavla Bajcarová,
Nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Tel: +420 974 816 722
Fax: +420 974 816 849
e-mail: vezak@mvcr.cz
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10. UVEŘEJNĚNÍ VÝZVY
Tato výzva včetně zadávací dokumentace k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 38 ZVZ bude minimálně po celou dobu lhůty
stanovené k podání nabídek uveřejněna na profilu Zadavatele:
https://zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html a na webových stránkách OSF MV:
http://www.osf-mvcr.cz/verejne-zakazky-osf,
http://www.esfcr.cz/modules/procurements/?&data[is_running]=1&data[find]=less&lan
g=1 a http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlasene-verejne-zakazky.aspx
11. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace včetně příloh.
RNDr. Ivo Ryšlavý
zadavatel

podepsáno elektronicky
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