MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – zadávací dokumentace
Veřejná zakázka malého rozsahu - uzavžené zadávací řízení dle
vnitroorganizační směrnice č. 5/2012 čl. 5, odst. 3
akce:

„Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice včetně
rozboru vybavenosti města ve vazbě na výsledky sociodemografické
studie v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá
Kopřivnice“
Zadavatel: Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucí odboru rozvoje města
Kontaktní osoba: Ivana Rašková, DiS., koordinátorka Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je
zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice obsahující dvě základní části.
2. Obsah a rozsah předmětu:
2.1 Sociodemografická analýza a prognóza
Rozsah části 2.1 – cca 50%
a.
stručné shrnutí části 2.1
b.
rozbor stávající populace města
i.
celkový počet obyvatel
ii.
struktura podle pohlaví a věku
iii.
vzdělanostní struktura obyvatel
iv.
struktura obyvatelstva dle rodinného stavu
v.
národnostní struktura
vi.
struktura domácností dle počtu členů
vii
domácnosti seniorů
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
l.

viii
struktura domácností dle výše příjmů
stanovení demografického vývoje populace, predikace počtu obyvatel
(analýza vývoje), vývoj populační křivky
pohyb obyvatelstva za poslední sledované období
prognóza věkového složení obyvatelstva v horizontu 30 let
rozbor migrace obyvatel
rozbor nezaměstnanosti
rozbor ekonomické aktivity obyvatel
prognóza přírůstku (úbytku) obyvatelstva

další možné sledované oblasti:
j.
nabídka pracovních příležitostí, průměrné mzdy
k.
prognóza vývoje trhu práce
l.
aktivní politika zaměstnanosti
2.2 Rozbor vybavenosti města sociální infrastrukturou včetně doporučení z
hlediska jejich budoucí kapacitní využitelnosti/udržitelnosti s ohledem na
výstupy části 2.1 (dále jen Rozbor vybavenosti města)
Rozsah části 2.2 – cca 50%
a.
školy a školská zařízení ve městě (včetně ZUŠ, VOŠ, speciálních škol
apod.)
b.
zařízení sociální péče, sociální zázemí
c.
bydlení, rozvoj bytové výstavby
- zmapování současného bydlení v Kopřivnici dle cílových skupin
(senioři; osoby se zdravotním postižením; osoby v tíživé životní situaci;
rodiny s dětmi, matky s dětmi, děti), a to včetně zmapování
konkurenční nabídky na trhu v bytové oblasti v Kopřivnici
- porovnání cen nájemného na 1 m2 v bytech ve vlastnictví města
Kopřivnice a v soukromém vlastnictví
- návrh rozvoje bytové problematiky s ohledem na změny zákonů
v rámci tzv. Sociální reformy (časové omezení vyplácení sociálních
dávek na bydlení)
3. Doplňující informace k předmětu plnění
Zadavatel si vyhrazuje právo připomínkovat všechny části studie. Před zahájením
zpracování díla proběhne alespoň jedno konzultační setkání. Jednotlivé části díla budou v
průběhu tvorby průběžně konzultovány. Finální verze dokumentu k závěrečnému
připomínkování bude objednateli doručena e-mailem 2 týdny před termínem odevzdání
díla.
V rámci součinnosti na plnění zakázky může zadavatel poskytnout aktuálně zpracovaný
Komunitní plán sociálních služeb města a analýzu počtu tříd a žáků ve školských
zařízeních v majetku města. Požadavky na poskytnutí dalších informací specifikuje
uchazeč ve své nabídce viz odst. 7.3. této zadávací dokumentace.
4. Maximální hodnota veřejné zakázky
Maximální hodnota veřejné zakázky nepřekročí celkovou částku 270 000,- Kč vč. DPH.
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5. Splněním zakázky se rozumí dodání zpracované studie v tištěné podobě (2
vyhotovení včetně protokolu o předání díla) na adresu města Kopřivnice a elektronicky ve
formátu doc a pdf na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Součástí díla je osobní
prezentace výsledků zadavateli v jeho sídle.
6. Termín dodání díla:

nejpozději 5. 10. 2012

7. Požadované náležitosti nabídky
7.1 Samostatný krycí list nabídky s cenou produktu a tabulka s rozpisem ceny
Cena musí být v nabídce uvedena jako maximálně přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s realizací výše jmenované akce. Cena za provedení díla bude vepsána
do přiložené tabulky, bude uvedena bez a včetně DPH.
7.2 Návrh smlouvy o dílo
Návrh smlouvy o dílo musí mj. obsahovat:
-

termín předání díla

-

ujednání o smluvní pokutě za zpožděné dodání díla

-

záruku na předané dílo

-

tabulku s rozpisem ceny zahrnující veškeré náklady nutné pro realizaci předmětu
díla

-

sdělení, že: Akce je součástí projektu „Realizace místní Agendy 21 aneb Živá
Kopřivnice“ financovaného z Revolvingového fondu MŽP ČR.

-

souhlas se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města Kopřivnice

-

návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče

-

vypořádání autorských práv s ohledem na další využití zpracovaného díla
zadavatelem

7.3. Návrh struktury a způsobu zpracování předmětu díla
Uchazeč v návrhu uvede minimálně tyto údaje:
-

popis zvolených metod, postupů a prostředků k naplnění předmětu veřejné
zakázky s ohledem na praktickou využitelnost jejich výstupů;

-

harmonogram realizace jednotlivých etap plnění;

-

návrh způsobu provedení jednotlivých etap plnění;

-

podrobný návrh způsobu řízení a organizace zakázky, včetně požadavků na
součinnost zadavatele (průběžné konzultace, požadavky na poskytnutí informací,
apod.)

-

ukázku možného budoucího návrhu alespoň dvou konkrétních doporučení. Ukázky
doporučení se budou vztahovat každá k jinému podbodu odstavce 2.2 (a – c)
popisu předmětu díla v této zadávací dokumentaci.
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8. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče
8.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v
§ 53 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších novel
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné
základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče a to v souladu s platným
výpisem z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán nebo výpisem z jiné obdobné
evidence)
Čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
8.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/ 2006 Sb.
Kopie dokladu o oprávnění k podnikání vč. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
dodavatel zapsán. Před uzavřením smlouvy bude vítězným uchazečem předložen originál
dokladu. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
8.3 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazeč je povinen předložit seznam významných plnění obdobného charakteru
realizovaných uchazečem v posledních 4 letech s uvedením jejich rozsahu (stručný popis
plnění) kontaktní osoby vč. adresy a telefonu pro možné ověření.
Uchazeč je v seznamu povinen uvést alespoň 2 reference s obdobným předmětem plnění
jako je plnění této veřejné zakázky. Každá z těchto referencí musí být v rozsahu plnění
minimálně 150.000,- Kč s DPH.
Pro posouzení splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč předloží kromě
seznamu obdobných plnění také ukázku plnění z min. 2 podobných zakázek za poslední
4 roky, z nichž alespoň 1 byla realizována pro obec.
Ukázka bude předložena prostřednictvím prezentace zpracované v zextové nebo digitální
podobě v běžném formátu pro prezentace na CD či DVD nosiči. Předložená prezentace
může mít pouze ilustrativní charakter v rozsahu zahrnující obsah dokumentace vzniklé na
základě plnění a manažerský souhrn výsledků plnění.
9. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími kritérii jsou:
- nabídková cena – váha 40%
- kvalita Návrhu struktury a způsobu zpracování předmětu díla – váha 60%
9.1 Hodnocení nabídek v kritériu „nabídková cena“
Hodnocena bude celková nabídková cena za splnění celé zakázky včetně DPH.
Nejvhodnější nabídka vzhledem k tomuto kritériu je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Bodová hodnota nabídkové ceny bude následně přepočtena dle vzorce:
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100*(výše ceny nejvhodnější nabídky/výše ceny hodnocené nabídky)*váha kritéria(0,4)
9.2 Hodnocení nabídek v kritériu „kvalita Návrhu struktury a způsobu zpracování
předmětu díla“
Toto kritérium bude hodnoceno na základě posouzení dílčích kritérii, které jsou:
- návrh struktury a způsobu zpracování předmětu díla - váha subkritéria 40 % (hodnocena bude především srozumetelnost návrhu, odborná úroveň zpracovaného
návrhu, zvolené metody, postupy a prostředky k naplnění předmětu veřejné zakázky s
ohledem na praktickou využitelnost jejich výstupů)
- srozumitelnost a praktická využitelnost navržených doporučení v části 2.2. předmětu
díla – váha subkritéria 40 % (zadavatel upřednosťuje konkrétní návrhy a doporučení
před obecnými frázemi)
- potřeba a rozsah součinnosti zadavatele při zpracovávání předmětu díla – váha
subkritéria 20 % (zadavatel upřednostňuje nižší míru zapojení pracovníků Městského
úřadu v Kopřivnici při získávání a zpracování vstupních dat nutných k realizaci
předmětu díla, zejména těch, které je možno získat z jiných zdrojů než z MÚ)
Hodnocení nabídek v kritériu 9.2 proběhne tak, že hodnotící komise sestaví pořadí
nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné dle jednotlivých dílčích kritérií.
Při hodnocení dílčích kritérií přiřadí hodnotící komise nejvhodnější nabídce 100 bodů a
každé následující nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění
tohoto subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Takto získané bodové hodnocení se
následně propočte váhou příslušného subkritéria.
Výsledná bodová hodnota kriteria vznikne součtem bodů za jednotlivá subkritéria, který
bude vynásoben váhou kritéria (*0,6).
9.3 Celkové hodnocení nabídek
Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých
dílčích kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek a to tak, že jako
nejúspěšnější bude nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.
10. Práva zadavatele
-

zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání
zakázky zrušit

-

zadavatel vyzval k předložení nabídky k plnění této zakázky omezený počet
dodavatelů. Zadavatel si vymiňuje právo odmítnou nabídku uchazeče, který nebyl
vyzván k předložení nabídky na základě písemné výzvy zaslané uchazečům
uvedeným na seznamu, který byl schválen pověřeným zástupcem zadavatele.

-

zadavatel si vymiňuje právo na změnu nebo úpravu výzvy k podání nabídky –
o tomto budou zájemci prokazatelně informováni a to nejpozději do 5 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídky

-

zadavatel si vymiňuje právo jednání o smlouvě vyjma ustanovení jednoznačně
daných tímto zadáním
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11. Zadávací lhůta
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90-ti dnů. Uchazeč, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné
smlouvy.
12. Termín a místo podání nabídky
Nejpozději do 1. 8. 2012 do 10:00 hod. na adresu Město Kopřivnice, podatelna,
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice.
Obálka bude doručena v uzavřené obálce opatřené nápisem:
sociodemografické studie města Kopřivnice“ - NEOTVÍRAT.

„Zpracování

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru
Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Digitálně podepsal Ing. Ivan Viskupič
Datum: 16.07.2012 15:10:05 +02:00
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