Asociace pro transparentnost, z. s.

V Praze dne 3. 4. 2018

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
Příprava a realizace on-line dotazníkového sociologického šetření na území ČR
Zadavatel:
ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s.
IČ: 056 41 632
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Transparency International – Česká republika, o.p.s., se sídlem Sokolovská 260/143,
180 00 – Praha 8 Libeň, IČ: 272 15 814, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 363, při výkonu funkce zastoupená
Davidem Ondráčkou, M.A., ředitelem

1.

Předmět zakázky a předpokládaná hodnota

Předmětem veřejné zakázky s názvem Příprava a realizace on-line dotazníkového
sociologického šetření na území ČR zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je realizace výzkumu veřejného mínění
prostřednictvím on-line dotazníkového šetření reprezentativního vzorku zaměstnanců
samosprávy a Místních akčních skupin – MAS (blíže specifikováno v příloze č. 1). Šetření bude
provedeno v roce 2018 v období uvedeném v čl. 2 této výzvy. Součástí zakázky bude
kompletní příprava a zpracování on-line dotazníkového šetření ve spolupráci se zadavatelem,
včetně přípravy on-line dotazníku (po stránce jak obsahové, tak technické), technického
zpracování vlastního dotazníkového šetření, přípravy vyčištěného a okódovaného datového
souboru. Zakázka nezahrnuje finální interpretaci získaných dat. Postup provedení výzkumu
a veškerá jeho dokumentace budou zpracovány do metodiky, která bude jedním z výstupů
veřejné zakázky.
Cíle šetření
Cílem on-line dotazníkového šetření je zjistit vnímání korupce, korupčních příležitostí a jejich
proměn v čase a související otázky u vybraného reprezentativního vzorku zaměstnanců
samosprávy a MAS.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná
hodnota
veřejné
zakázky
malého
rozsahu
činí
240 000 Kč bez DPH. Tato cena je zároveň stanovena jako maximální
a
nepřekročitelná
a
nabídky,
které
přesáhnou
stanovenou
hodnotu,
budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.
2.

Místo a doba plnění

Místem plnění je celá Česká republika.
Realizace plnění bude požadována v období od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018.
Harmonogram plnění:
1. etapa – příprava dotazníku a předložení jeho finální podoby nejpozději do 31. 7. 2018
2. etapa – provedení vlastního průzkumu nejpozději do 30. 10. 2018
3. etapa – předání finálních výstupů průzkumu zadavateli nejpozději do 30. 11. 2018
3.

Podmínky zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude předložena v listinné podobě na adresu
sídla zadavatele uvedené v čl. 10 výzvy, a to v jednom originálním vyhotovení podepsaném
osobou oprávněnou jednat za dodavatele včetně všech požadovaných dokladů.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Za úplnou nabídku se považuje nabídka, která bude obsahovat:
- identifikační údaje dodavatele (obchodní název nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ,
bankovní spojení, statutární orgán, telefonní nebo e-mailové spojení, adresu pro
doručování apod.),
- cenovou nabídku dodavatele zpracovanou dle čl. 4 této výzvy,
- návrh smlouvy ve dvou originálních vyhotoveních podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za dodavatele,
- veškeré údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace dle čl. 8 této výzvy,
- popis realizace předmětu plnění.
Popis realizace předmětu plnění musí obsahovat:
- teoreticko-analytický přístup ke zkoumanému tématu a současný stav poznání,
- popis postupu on-line dotazníkového šetření, návrhu řešení včetně časového
harmonogramu, který musí být
v souladu
s čl. 2 této
výzvy
a který tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy,
- detailní postup dotazníkového šetření:
• popis oslovení respondentů,
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•
•

-

popis sběru dat,
velikost a charakteristika tazatelské sítě, která bude využita
pro realizaci dotazníkového šetření,
• způsob práce s tazateli/kami a jejich školení,
• mechanismus kontroly práce a spolehlivosti tazatelů/ek,
• popis mechanismů kontroly pro jednotlivé fáze šetření.
formulace záruky kvality výsledného datového souboru z hlediska reprezentativity a
rozsahu vzorku.

Nabídka bude vyřazena a nebude dále hodnocena rovněž v případě, že:
- dodavatel nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a nepředloží veškeré doklady k
prokázání kvalifikace, a to ani po dodatečném vyzvání zadavatelem,
- nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v této výzvě a v rozporu s požadavky
tohoto článku se nejedná o úplnou nabídku, neboť neobsahuje všechny požadované
údaje a doklady, a nebyla doplněna ani po dodatečném vyzvání zadavatelem k jejímu
objasnění nebo doplnění,
- byla zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek stanovené v čl. 9 této
výzvy.
O vyřazení nabídky ze zadávacího řízení bude dodavatel vždy písemně vyrozuměn.
4.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako celá částka za celý předmět plnění. Nabídková cena
bude uvedena v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením DPH zvlášť. Pokud dodavatel
není plátcem DPH, pak kolonky „Cena za celý předmět plnění vč. DPH“ a „Vyčíslení DPH“
proškrtne. Dodavatel je povinen zahrnout do nabídkové ceny veškeré předpokládané
náklady spojené s poskytováním poptávané služby.
Cena za celý předmět
bez DPH

Cena za celý předmět plnění
vč. DPH

Vyčíslení DPH

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen
v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
Platební podmínky:
Úhrada za poskytovanou službu bude provedena na základě faktury – daňového dokladu,
vystaveného dodavatelem služby nejpozději předposlední pracovní den etapy, v níž byla
služba poskytována. Součástí faktury bude informace o obsahu poskytnuté služby. Splatnost
faktury připadá na poslední den etapy, v níž byla služba poskytována.
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Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém bude služba
účtována.
Rozhodné etapy projektu:
1. 6. 2018 – 31. 7. 2018
1. 8. 2018 – 31. 10. 2018
1. 9. 2018 – 30. 11. 2018

5.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena za celý předmět plnění.
6.

Poskytování dodatečných informací

Dodavatelé jsou oprávněni žádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací.
Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zadavateli doručena nejpozději
4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen zaslat
dodavateli odpověď na žádost o poskytnutí dodatečných informací do 2 pracovních dnů
ode dne, kdy zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací. Zadavatel je
povinen uveřejnit dodatečné informace i elektronicky v místě, kde uveřejnil tuto Výzvu
k podání nabídek. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací je možné zasílat na adresu
sídla zadavatele nebo na e-mail klobouckova@transparency.cz a v kopii
na posta@transparency.cz.
Výzvu lze měnit nebo doplňovat i z vlastního podnětu zadavatele, a to pouze před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Změnu výzvy zadavatel vždy uveřejní způsobem totožným
s uveřejněním této výzvy.

7.

Obchodní podmínky

Smlouva, která tvoří dle čl. 3, této výzvy součást nabídky, musí obsahovat následující
náležitosti:
- vymezení smluvních stran, vč. uvedení příslušných kontaktních údajů
(obchodní název, sídlo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti, bankovní spojení),
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-

-

vymezení předmětu plnění, kterým je poskytnutí služby spočívající v realizaci
dotazníkového
šetření
dle
Přílohy
č.
1
této
výzvy
organizaci
ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s. (dále jen zadavatel),
dobu trvání smlouvy do 30. 11. 2018.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s dodavatelem před uzavřením smlouvy o jejím obsahu.
Zadavatel není oprávněn jednat s dodavatelem o náležitostech smlouvy, které by změnily
předmět plnění, cenu nebo termín poskytování služby.
Veškeré osobní konzultace a schůzky mezi zadavatelem a dodavatelem budou probíhat
v místě sídla zadavatele.
8.

Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Základní způsobilost bude prokázána doložením písemného čestného prohlášení,
kterým dodavatel prohlásí, že:
- nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země jeho sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem
právnická osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato právnická
osoba
a
zároveň
každý
člen
statutárního
orgánu
dodavatele.
Je-li
členem
statutárního
orgánu
právnická
osoba,
musí
podmínku
dle předchozího odstavce splňovat:
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
 osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu
dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 české právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat
osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.
-

nemá v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
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-

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost dodavatel prokáže, když ve své nabídce předloží:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo kopii výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento výpis nesmí být
k poslednímu dni podání nabídky starší než 30 dní.
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské
oprávnění
či
licenci,
a
to
například
v
jedné
z následujících živností:
poradenská
a
konzultační
činnost,
zpracování
odborných
studií
a posudků,
výzkum
a
vývoj
v
oblasti
přírodních
a
technických
věd
nebo společenských věd,
- testování, měření, analýzy a kontroly.
c) zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru kopii výpisu z
živnostenského rejstříku nebo dosud platný živnostenský list či listy dokládající oprávnění
dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému
oboru
obsahově
odpovídat
(jedná
se
zejména
o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). Dokumenty nesmějí být k
poslednímu dni podání nabídky starší než 30 dní.
Doklady podle písm. a) a b) nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho
sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
Technickou kvalifikaci dodavatel prokáže, když ve své nabídce předloží:
a) seznam alespoň dvou relevantních služeb realizovaných v posledních třech letech
s uvedením názvu objednatele, doby jejich poskytnutí a finančního rozsahu plnění.
Minimální
hodnota
prokazovaných
služeb
musí
činit
alespoň
80 000 Kč bez DPH za každou prokazovanou službu zvlášť.
Seznam relevantních služeb ve formě čestného prohlášení musí obsahovat následující
údaje:
 název plněné zakázky,
 identifikační údaje objednatele zakázky,
 finanční hodnota zakázky v Kč bez DPH,
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období realizace zakázky (případě, že plnění zasahuje do budoucnosti,
je možné započítat pouze finanční hodnotu a dobu trvání do zahájení
tohoto zadávacího řízení – budoucí plnění nebudou uznána),
stručný popis zakázky (zaměření výzkumu, rozsah vzorku, výstupy aj.),
kontakty objednatele pro ověření reference.

Předmětem služeb, na jejichž základě prokazuje dodavatel svou kvalifikaci, musí být
realizace výzkumu veřejného mínění zacíleného na aktuální společenská témata.
V případě, že byl dodavatel v konkrétní realizované veřejné zakázce v pozici
poddodavatele, je k prokázání kvalifikace rozhodující jeho skutečný podíl na
referenční zakázce.
b) seznam osob realizačního týmu, které se budou podílet na plnění zakázky.
Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z osob týmu splňovala současně všechny níže
uvedené podmínky:
 ukončené VŠ vzdělání v sociálně-vědním oboru, a to v oborech sociologie,
sociální politika, antropologie, politologie, filosofie, ekonomie nebo
statistika,
 alespoň 3 roky (tj. 36 měsíců) praxe ve vedení týmu,
 alespoň jednu zkušenost s vedením výzkumu veřejného mínění, která
zahrnuje znalost problematiky, přípravu a realizaci dotazníkového šetření,
analýzu dat a zpracování dat.
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží jmenný seznam
členů realizačního týmu ve formě čestného prohlášení, kde bude uvedeno jméno,
příjmení a pozice člena realizačního týmu. Přílohou tohoto seznamu musí být profesní
životopisy členů realizačního týmu a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, z nichž
bude vyplývat splnění výše popsaných požadavků zadavatele.
Profesní životopisy osob, kterých budou zajišťovat předmět plnění veřejné zakázky,
musí obsahovat:
 jméno a příjmení člena/ky týmu,
 dosažené vzdělání,
 informace o poměru k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel apod.),
 role při plnění předmětu veřejné zakázky,
 přehled profesní praxe vztahující se k plnění této zakázky (včetně délky
praxe v měsících) obsahující informace o hlavních výzkumných projektech,
na nichž člen/ka týmu participoval/a, a popis role, kterou v realizaci
projektů plnil/a.
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V případě, že dodavatel neprokáže splnění kvalifikace požadovaných způsobem
a v požadovaném rozsahu, a to ani po dodatečném vyzvání zadavatelem k objasnění
nebo doplnění údajů či dokladů týkajících se kvalifikace, bude vyloučen a jeho nabídka
nebude dále posuzována a hodnocena.
9.

Lhůta, místo a způsob podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dne 19. 4. 2018 v 16.00 hodin. Okamžik rozhodující
pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.
Místem pro podání nabídky se stanovuje sídlo zadavatele uvedené v čl. 10 výzvy.
Způsob: nabídka bude vložena do obálky, která bude kromě identifikačních údajů dodavatele
obsahovat i název veřejné zakázky Příprava a realizace on-line dotazníkového
sociologického šetření na území ČR a slovo „Neotvírat“. Nabídka může být doručena
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb případně osobně na adresu sídla
zadavatele a to po telefonické domluvě.
10.

Název sídla organizace

ASTRA – Asociace pro transparentnost, z.s.
IČ: 056 41 632
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Transparency International – Česká republika, o.p.s., se sídlem Sokolovská 260/143,
180 00 – Praha 8 Libeň, IČ: 272 15 814, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 363, při výkonu funkce zastoupená
Davidem Ondráčkou, M.A., ředitelem
Kontaktní osoba pro otázky týkající se věcného plnění veřejné zakázky:
Ivana Dufková: dufkova@astracr.cz
11.
Závěrečná ustanovení
Zadavatel z důvodu potřeby archivace nevrací dodavatelům nabídky ani jejich části.
Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a jako dodavatel se může účastnit tohoto
zadávacího řízení pouze jednou a nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje v tomto zadávacím řízení kvalifikaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli do okamžiku uzavření smlouvy.
V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení, je povinen všem dodavatelům odeslat
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Oznámení o zrušení zadávacího řízení a sdělit důvody zrušení zadávacího řízení nejpozději do
2 pracovních dní od zrušení zadávacího řízení.
12.
Přílohy
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
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