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Dodatečné informace:
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

„Výběr zpracovatele strategického plánu“
Údaje o zadavateli:
Právní forma
:
Název zadavatele :
Sídlo zadavatele :
IČ
:
zastoupený
:

801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Město Česká Skalice
Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
002 72 591
starostou města – Tomášem Hubkou

Kontaktní osoba
Tel., Mobil
Mail

Michal Kudrnáč
491 451 136, 774 578 102
michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

:
:
:

Dotaz č. 1
Je horní hranice míněna jako 10 000 obyvatel nebo 10 milionů obyvatel? Jedná se o rozmezí
2000 – 10 000 000 obyvatel, nebo 2 000 - 10 000 obyvatel, nebo 2 000 000 - 10 000 000 obyvatel?
Opověď:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v rámci splnění kvalifikace předložil seznam zakázek
obdobného charakteru, z nichž, mimo jiné, minimálně jedna zakázka bude realizována pro
orgány státní správy nebo samosprávy a bude se jednat o strategický plán zpracovávaný pro
území s počtem obyvatel v rozmezí 2 000 až 10 000 (slovy: dvatisíce až desettisíc).
Dotaz č. 2
Naše společnost realizovala z obdobných prací strategický plán pro město, které v roce uzavření
zakázky mělo 10 072 obyvatel. Je z pohledu zadavatele tato skutečnost akceptovatelná, co se
týče uznání splnění této reference?
Opověď:
Zadavatel bude akceptovat obdobnou zakázku na strategický plán zpracovávaný pro území
s počtem obyvatel v rozmezí 2 000 až 10 000 v době jejího zadání. A to pouze v případě, že
v průběhu realizace zakázky došlo k překročení tohoto rozmezí (a to na spodní i horní hranici) o
maximálně 2% tedy zadavatel uzná zakázku, která byla zadána (den podpisu smlouvy, či
objednávky) pro území splňující stanovené rozmezí a v průběhu realizace až do ukončení
zakázky (předání zakázky zadavateli) nepřekročil počet obyvatel území rozmezí 1 960 až 10 200
(slovy: jedentisícdevětsetšedesát až desettisícdvěstě).
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Dotaz č. 3
K jakému datu je rozhodující počet obyvatel daného území a na základě jakých dat (Český
statistický úřad, Ministerstvo vnitra)?
Opověď:
Pro posouzení dat bude vycházet zadavatel z dostupných údajů Počáteční stav obyvatelstva
Českého statistického úřadu pro dané území. Počáteční stav obyvatelstva - počet obyvatel
daného území k počátku sledovaného období, tj. kalendářního roku. Například u kalendářního
roku počáteční stav obyvatelstva udává počet obyvatel k 1. lednu, přesněji o půlnoci mezi 31.
prosincem předchozího a 1. lednem sledovaného roku.
Dotaz č. 4
Zkušenosti uchazeče jednoznačně dokládají, že čím rozsáhlejší území (měřeno počtem obyvatel)
se v rámci strategického plánování zpracovává, tím náročnější problémy musí zpracovatel řešit
(nároky na infrastrukturu, služby v území aj.). Logicky tím narůstají nároky na erudici
zpracovatele. Domníváme se tedy, že pokud uchazeč doloží reference se zpracováváním
strategických dokumentů pro území s více jak 10 00 obyvatel, doloží naopak vyšší erudici. Je
možné v tomto směru nalézt shodu se zadavatelem a předložit reference pro území s větším
počtem obyvatel než stanovených 10 000?
Opověď:
Zadavatel trvá na uvedeném kritériu rozmezí pro území s počtem obyvatel v rozmezí 2 000 až
10 000, neboť požaduje adekvátní zpracování strategického plánu do podrobností, jež odpovídají
pávě velikosti města Česká Skalice (cca 5 200 obyvatel).
Dotaz č. 5
Naše společnost zpracovávala dále územně plánovací dokumentace (územní plány) obcí v
požadovaném rozsahu obyvatel (2000-10 000 obyvatel). Tato územně plánovací dokumentace
obsahuje projekci rozhodnutí strategického charakteru a je tak de facto prováděcí dokumentací
strategického plánování. Lze ke splnění diskutované reference využít i tyto referenční zakázky?
Opověď:
NE, zadavatel požaduje, aby zakázka byla strategický plán rozvoje území.
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Dotaz č. 6
Kolik akčních plánů mám být v rámci zakázky zpracováno? Na jaké období má být akční plán
zpracován? Na 1 rok nebo na delší? Nebo očekáváte, že toto navrhne uchazeč?
Opověď:
Zadavatel požaduje zpracování akčního plánu dle metodiky místní Agendy 21.
„Součástí strategického plánu má být akční plán, který přesně určí kdo, co a kdy udělá (jaké
organizace nebo jednotlivci se ujmou jakých akcí a kdy) a z jakých zdrojů. Vytvoření tohoto
plánu je rozhodujícím krokem k nastartování procesu strategického plánování. Akční plán vychází
z dlouhodobých strategických cílů a rozvíjí sociální, ekonomické a ekologické aspekty.
Plán má mj. obsahovat sdělení:
• jak a kdy budou akce provedeny a jak proběhnou, kdo má jakou zodpovědnost,
• jak budou výkony a výsledky oceňovány,
• jak a kdy bude strategie aktualizována podle dosažených výsledků.“
Zadavatel požaduje jeden akční plán na celé období strategického plánu. Míra podrobnosti
zpracování bude jistě jiná v popisu prvního roku realizace a poslední dekády realizace. Míru
tohoto detailu nechává zadavatel na uchazeči, který toto popíše v popisu realizace veřejné
zakázky, jež bude předmětem hodnocení.
Dotaz č. 7
Zaškolení politiků a úředníků v používání nástroje strategického plánování - kolik osob se bude
tohoto zaškolení účastnit? Lze upřesnit požadavek na rozsah tohoto zaškolení?
Opověď:
25 úředníků a 21 politiků. Rozsah zaškolení a vzdělávání zadavatel nechává zadavatel na
uchazeči, který toto popíše v popisu realizace veřejné zakázky, jež bude předmětem hodnocení.
Cílem je aby se politici a úředníci naučili pracovat s nástrojem strategického plánování a
dokázali tento nástroj společně s uchazečem úspěšně implementovat do chodu města Česká
Skalice.
Dotaz č. 8
V rámci předložení seznamu zakázek obdobného charakteru, je možno splnit více požadavků,
pomocí jedné služby?
Opověď:
Ano, je možné k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložit jednu
zakázku pokud splňuje všechny uvedené požadavky zadavatele. V takovém případě však není
možné, aby celá tato jedna služba byla prokazována prostřednictvím subdodavatele.
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Dotaz č. 9
Aktualizaci a úpravu akčních plánů po jednom roce požaduje Zadavatel zpracovat do konce
doby, pro kterou je Strategický plán zpracován, tedy každoročně do roku 2030, nebo jde pouze
o jednu aktualizaci po prvním roce implementace Strategického plánu, provedenou
pravděpodobně v roce 2015?
Opověď:
Zadavatel požaduje po zhotoviteli jednu aktualizaci akčního plánu po jednom roce tedy
pravděpodobně v roce 2015. Aktualizace bude reagovat na roční fungování strategického
plánování do chodu úřadu a města a bude provedena na celém akčním plánu, tedy aktualizace se
promítne až do roku 2030.
Cílem této aktualizace akčního plánu po jednom roce je, aby zadavatel byl schopen si následné
aktualizace udělat svépomocí.
Dotaz č. 10
V zadávací dokumentaci, v bodu 11. Požadavky na zpracování nabídek a podání nabídek se mluví
o smlouvě: Návrh smlouvy: Obsahem nabídky bude návrh smlouvy s obchodními podmínkami,
stanovenými zadavatelem. Na obchodních podmínkách zadavatel bezvýhradně trvá. Návrh
smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče.
Návrh smlouvy má vytvořit uchazeč a zohlednit v ní podmínky obsažené v zadávací dokumentaci?
Opověď:
Ano, návrh smlouvy se všemi obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci
předloží uchazeč.
Dotaz č. 11
Musí již v nabídce být předložena:
a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo se subdodavatelem
b) Výpis ze živnostenského rejstříku subdodavatele
c) Čestné prohlášení k bodu j) pro subdodavatele?
Nebo tyto všechny doklady předkládá až vítězný uchazeč a nyní v nabídce je pouze předložen
seznam subdodavatelů?
Opověď:
Zadavatel požaduje, aby byl předložen seznam předpokládaných subdodavatelů, v případě, že
uchazeč prostřednictvím subdodavatele prokazuje splnění některého kvalifikačního předpokladu,
pak je nutno předložit doklady analogicky k odst. 4, § 51, ZVZ
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Dotaz č. 12
Rádi bychom si upřesnili, zda se v rámci seznamu zakázek obdobného charakteru realizovaných
dodavatelem za posledních 5 let myslí zakázky, které byly realizovány v letech 2008 – 2012 či
zakázky, které byly v tomto období dokončeny (resp. byly zahájeny před rokem 2008, ale
dokončeny byly v uvedeném časovém rozmezí).
Opověď:
Zadavatel požaduje seznam zakázek obdobného charakteru za posledních 5 let. V tomto
seznamu mohou být uvedeny i zakázky, které byly zahájeny v druhé polovině roku 2007 a
dokončeny pak ve stanoveném období 5ti let, nejdříve v červnu 2008. Zadavatel dále upřesňuje,
že takováto zakázka (realizace byla zahájena před více jak pěti lety) nesmí být jedinou
zakázkou, kterou uchazeč splní všechny technické kvalifikační požadavky zadavatele, viz dotaz
č. 8.

V České Skalici, dne 14. května 2013.

Za zadavatele:

………………………………..
Tomáš Hubka
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