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Datum: 18.02.2014  
Číslo jednací:  8/2013 
Vyřizuje/linka: Ing., Bohumil Bocian /448 
E-mail: bocian@rra.cz  

 
 
 
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s ná-
zvem „Příprava a vypracování implementačního plánu pro přenos dobrých praxí 
v rámci projektu GRISI PLUS“ 
 
 
 
 
 
Vážený uchazeči, 
 
v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „zákon“), Vás  
 

v y z ý v á m 
 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu služby s názvem „Příprava a 
vypracování implementačního plánu pro přenos dobrých praxí v rámci projektu GRISI 
PLUS“. Tato výzva je zároveň i zadávací dokumentací ve smyslu zákona. 
   
 
1. Základní údaje o zadavateli: 

Název : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s 

Zastoupený: Mgr. Janem Kučerou, prokuristou 

Sídlo : Velká Hradební 3118/48,  400 02 Ústí nad Labem 

IČ: 60279524 

Kontaktní osoba ve vě-
cech technických :   

Ing. Bohumil Bocian, 
telefon: 417 637 448 nebo 604 231 742 
e-mail: bocian@rra.cz                             

Kontaktní osoba ve vě-
cech organizačních 

Ing. Jiří Polívka 
telefon: 417604 231 744 200 016                                        
e-mail: polivka@rra.cz                             

 
 
2. Předmět nabídky: 

Zadavatel, jako partner projektu GRISI PLUS, podpořeného programem Interreg IVC 
hledá dodavatele expertní služby s praxí v projektech k rozvoji venkova. Služba se týká 
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odborných analytických a syntetických prací při výběru projektů / osvědčených praxí 
z jiných zemí EU k podpoře rozvoje venkovských oblastí a přípravě na jejich zavedení 
v Ústeckém kraji, popř. v jiném regionu ČR. Vyhodnocení a výběr projektů / osvědče-
ných praxí budou provedeny z předložených vzorů, které byly zpracovány v rámci 
projektu GRISI PLUS a povedou k přípravě a vypracování implementačního plánu pro 
přenesení vybraného příkladu osvědčené praxe do Ústeckého kraje, popř. jiného regio-
nu ČR. Podkladem pro práci bude jeden z výstupů projektu GRISI PLUS, tj. popisy 
projektů / osvědčených praxí, které byly představeny jako vhodné úspěšné projekty 
k rozvoji venkovských oblastí v různých regionech EU. Z tohoto portfolia dobrých praxí 
(viz Příloha č. 1), vytvořeného v projektu GRISI PLUS, vybraný uchazeč na základě 
svých odborných znalostí problematiky rozvoje venkova a po konzultacích s navrženým 
příjemcem implementačního plánu navrhne k přenesení 1 nebo 2 nejvhodnější osvědče-
né praxe do Ústeckého kraje, popř. jiného vhodného regionu v České republice. Po 
schválení vybrané jedné nebo 2 osvědčených praxí vybraný uchazeč vypracuje přísluš-
ný implementační plán. V Příloze č. 2 zprávy je uveden vzor struktury implementačního 
plánu, který je základem pro jeho vypracování. Dodavatel na základě této struktury na-
vrhne konkrétní obsah implementačního plánu, jehož struktura se může od uvedeného 
vzoru mírně lišit, vypracovaný implementační plán však musí obsahovat veškeré infor-
mace potřebné k realizaci přenosu vybrané osvědčené praxe. Proto obsah navrženého 
implementačního plánu bude projednán s jeho potenciálním uživatelem a poté schválen 
zadavatelem. Celý proces realizace zakázky bude rozdělen do 2 fází, které jsou podrob-
ně popsány v odstavci 3.  

 
V první fázi budou realizovány následující aktivity vybraného uchazeče: 

 seznámení se s obsahem projektu GRISI PLUS a prostudování příkladů dobré 
praxe, které byly připraveny v rámci projektu GRISI PLUS 

 vypracování stručné studie proveditelnosti přenosu vhodných příkladů osvědčené 
praxe (viz Příloha č.6) 

  návrh subjektů, s nimiž by měl být výběr vhodných dobrých praxí konzultován a 
projednán na základě studie proveditelnosti 

 odborné doporučení k výběru jednoho až 2 příkladů dobré praxe 

 asistence při projednání s potenciálním uživatelem vybrané osvědčené praxe 
v Ústeckém kraji (popř. v jiném regionu) 

 návrh detailní struktury implementačního plánu a jeho projednání s potenciálním 
uživatelem a se zadavatelem, který strukturu schválí   

 
Ve druhé fázi budou realizovány následující aktivity: 

 vypracování implementačního plánu 
 

Přílohou č. 3 výzvy je dokument popisující relevantní část projektu GRISI PLUS 
„COMPONENT 3 Exchange of experiences dedicated to the identification and analysis 
of good practices“. Obsahem přílohy jsou informace o požadavcích na implementační 
plán, jeho účel a rozsah, včetně doporučení a odborných rad k jeho obsahu a kvalitě. 

Z obsahu příloh vyplývá požadavek zadavatele na obsah a rozsah služby, která bude 
předmětem nabídky.  
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Shrnutí: 

Předmětem nabídky bude komplex odborných služeb, které povedou k:  

 

1. Návrhu struktury implementačního plánu na základě vstupních informací a pod-
kladů o aktivitách projektu GRISI PLUS, o požadavcích na obsah 
implementačního plánu použitelného k převedení identifikované osvědčené pra-
xe z jiného regionu do regionu v České republice a odborných zkušeností 
uchazeče. Součástí této aktivity bude i vypracování stručné studie proveditelnosti 
jednotlivých osvědčených praxí z hlediska jejich vhodnosti k přenosu do Ústec-
kého kraje, resp. do České republiky. Většinu potřebných informací poskytne 
zadavatel zároveň s doručením Výzvy k podání nabídky ve formě přílohy Výzvy.  

 

Výstupem aktivity bude návrh potřebné struktury implementačního plánu. 

 

2. Průzkumu portfolia osvědčených praxí, které vznikly v rámci projektu GRISI PLUS 
a návrhu postupu pro výběr nejvhodnější osvědčené praxe do Ústeckého kraje, 
případně do některého jiného regionu ČR. Součástí služby bude návrh subjektů, 
s nimiž by měl být výběr vhodných dobrých praxí konzultován a projednání zámě-
ru přenesení osvědčené praxe do regionu s vhodným potenciálním příjemcem. 
Portfólio osvědčených praxí je součástí této výzvy jako příloha č. 1.  

 

Výstupem aktivity bude návrh subjektů, které by měly být seznámeny se zámě-
rem přenesení osvědčené praxe v rámci projektu GRISI PLUS a zdůvodněný 
návrh 1 nebo 2 osvědčených praxí, nejvhodnějších pro přenos do regionu v ČR 
(nejlépe Ústecký kraj). 

 

3. Návrhu postupu, jak využít poznatků z osvědčených praxí ze zahraničí v rámci 
projektu GRISI PLUS ke zlepšení místní, regionální, nebo celostátní strategie roz-
voje území. Postup poté spolu se zadavatelem zrealizovat a dosáhnout tak 
ovlivnění místní, regionální či celostátní rozvojové strategie. Jedná se např. o za-
hrnutí některé z osvědčených praxí do regionálních či jiných operačních 
programů.  

 

Výstupem aktivity bude návrh postupu jak s pomocí osvědčených praxí z projektu 
GRISI PLUS dosáhnout ovlivnění některé rozvojové strategie a tento navržený 
postup pomoci zrealizovat. 

 

4. Ke zpracování implementačního plánu (po projednání návrhu nejvhodnější 
osvědčené praxe s potenciálním příjemcem a jeho schválení zadavatelem) s po-
třebnou vhodnou strukturou umožňujícího bezproblémovou realizaci projektu 
v  Ústeckém kraji, nebo jiném regionu ČR v budoucnu.  

 

Výstupem aktivity bude: Zpracovaný implementační plán pro přenos vybrané 
osvědčené praxe do regionu v České republice (přednostně do Ústeckého kraje). 

Implementační plán bude zpracován v českém jazyce a bude obsahovat stručný 
souhrn v českém a anglickém jazyce. Implementační plán bude předán zadava-
teli elektronicky ve formátu Word a zároveň ve třech výtiscích. 
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3. Předpokládaný rozsah zakázky: 
 

Služba bude sestávat z aktivit, které zajistí následující výstupy: 

3.1             Návrh potřebné struktury implementačního plánu kde dodavatel provede: 

Na základě informací získaných od zadavatele a z vlastních zkušeností 
s tvorbou implementačních plánů vypracuje strukturu implementačního plánu, 
která bude obsahovat nejméně tyto části: 

 

 Úvod  

 Stručné shrnutí v českém i anglickém jazyce 

 Strategický kontext implementačního plánu 

 Realizační tým a informace o partnerovi 

 Vize 

 Integrace osvědčených praxí 

 Časový harmonogram  

 Rozpočet a lidské zdroje 

 Hodnocení vlivu a příspěvek strategiím 

 Další vhodné kapitoly, podle potřeby, dle návrhu dodavatele 

 
 

3.2   Návrh a realizace postupu k výběru 1 nebo 2 nejvhodnějších osvědčených praxí  
z portfolia uvedeného v Příloze č.1 této výzvy.   

Dodavatel shromáždí a prostuduje informace o osvědčených praxích 
z projektu GRISI PLUS, provede jejich sumarizaci, zhodnotí vhodnost k pře-
nosu do Ústeckého kraje, popř. do jiného regionu ČR formou studie 
proveditelnosti k osvědčeným praxím, navrhne subjekty v ČR, které by bylo 
vhodné informovat o osvědčených praxích a navrhne 1 nebo 2 doporučené 
osvědčené praxe k přenosu do Ústeckého kraje, popř. jiného regionu v ČR. 

 

3.3. Návrh postupu a podpora zadavatele při zavedení a využití poznatků 
z osvědčených praxí ve strategiích rozvoje na místní, regionální, nebo celo-
státní úrovni. 

 Dodavatel navrhne nejvhodnější postup využití poznatků z osvědčených pra-
xí v rámci projektu GRISI PLUS ke zlepšení místní, regionální, nebo 
celostátní strategie rozvoje území. Potom bude aktivně spolupracovat se za-
davatelem na ovlivnění místní, regionální, nebo celostátní strategie rozvoje 
území. 

3.4             Návrh finální verze implementačního plánu 

Dodavatel zpracuje návrh implementačního plánu, který předloží zadavateli. Po 
zapracování připomínek zadavatele zpracuje finální verzi implementačního plánu. 

Zadavatel si vyhrazuje čas na připomínkování návrhu implementačního plánu 1 
týden od jeho předání. Dodavatel musí s touto časovou ztrátou počítat při ode-
vzdání finální verze implementačního plánu. 

 

4. Doba a místo plnění: 

Doba plnění:   1. výstup – dle bodů 3.1. a 3.2 - nejpozději do 30. 3. 2014 
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  2. výstup – dle bodů 3.3. a 3.4 - nejpozději do 30. 9. 2014  
Místo plnění: expozitura zadavatele Most, Budovatelů 2830, Most. 
 

5. Prokázání kvalifikace: 

Zadavatel požaduje prokázat v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů  

 Základní kvalifikační předpoklady 

– dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona čestným prohlášením;  

 Profesní kvalifikační předpoklady 

– dle § 54 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evi-
dence, je-li v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro 
podání nabídek; 

– dle § 54 písm. b) zákona dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejmé-
na dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

 Technické kvalifikační předpoklady  

– dle § 56 písm. a) zákona seznam obsahující minimálně 1 službu obdobného 
charakteru, poskytnutou uchazečem v posledních 3 letech (prokazující zkuše-
nosti se zpracováním rozvojových studií území, např. implementačního plánu, 
studií proveditelnosti k rozvoji turistiky na venkově pro územně samosprávný 
celek, strategii rozvoje území apod.) s uvedením rozsahu, ceny zakázky, doby 
poskytnutí, místa plnění a informace zda byly práce řádně dokončeny. 

Za službu obdobného charakteru je možné považovat zejména zpracování rozvo-
jové studie, nebo rozvojového projektu, řešícího rozvoj území v rozsahu 
větším než je území jedné obce, ve finančním rozsahu zakázky min. 50 000,-
Kč bez DPH. 

 
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 
písm. a) až k) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít 
za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodava-
telů ne staršího než 3 měsíce.  

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanove-
ných v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů 
ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče 
v rozsahu v něm uvedených údajů, u základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 
odst. 1 jen písm. a) až k) zákona.  

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalen-
dářních dní. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat 
v prosté kopii v českém nebo slovenském jazyce. 

Uchazeči, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu, budou ze zadávacího ří-
zení vyloučeni. 

 
6. Hodnocení nabídek : 

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria ekono-
mické výhodnosti nabídky s jedním dílčím kritériem a váhou: 

1. celková nabídková cena včetně DPH – váha 100 % 
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Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší 
nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude nabídnutá cena včetně DPH. 

 
Zadavatel před zahájením výběrového procesu jmenuje tříčlennou hodnotící komisi, 
která bude zároveň také komisí pro otevírání obálek. Jednání komise pro otevírání 
obálek bude dne 28. 02. 2014 od 10:00 hodin na adrese expozitury Zadavatele: Regio-
nální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., expozitura Most, Budovatelů 2830, 434 
37 Most. 

 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních a fakturačních 
podmínek: 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní 
částkou v českých korunách.  Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná. Předpokládaná cena díla je Kč 400 000,-- bez DPH tj. Kč 484 000,-- 
s DPH. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dá-
le sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 
235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.  

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že 
není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková ce-
na).                

             
8. Platební podmínky : 

Vybraný uchazeč po dokončení příslušné aktivity/výstupu vyzve Zadavatele k převzetí 
částečného výstupu a po převzetí vystaví příslušnou fakturu. Za 1. výstup fakturovaná 
částka bude ve výši do 25% celkové nabídkové ceny. Faktura za 2. výstup bude vysta-
vena po odevzdání a převzetí 2. výstupu stvrzeného předávacím protokolem. Na každé 
faktuře uchazeč uvede identifikaci faktury s projektem INWAPO tak, že součástí faktury 
bude číslo a název projektu podle instrukcí Zadavatele v předávacím protokolu. Termín 
splatnosti faktur je 30 dnů na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího pro-
tokolu, vyhotoveného při odevzdání díla.  

 
 
9. Lhůta pro podání nabídky:   do  28. 02. 2014 10:00 hodin 

Uchazeči si písemně (stačí e-mailem) mohou požádat o dodatečné informace či o vyjas-
nění nesrovnalostí ve výzvě u Ing. Bohumila Bociana na uvedeném kontaktu. 

 
 
10. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán:  

60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky.  

 
11. Požadavky na zpracování nabídky: 

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a tech-
nických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání ani varianty 
nabídek se nepřipouští. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena 
uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, ne-
bo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky 
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací 
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dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich 
úředně ověřené kopii. 

Nabídka, včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována v českém jazyce. 
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a nebude obsahovat 
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veške-
rých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude 
dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku 
a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). 

Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřeru-
šovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče 
potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob statutárním orgánem 
uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku či 
osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče, které stanoví celkový 
počet listů v nabídce. 
 
Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 

a) krycí list (viz vzor krycího listu – Příloha č. 4 zadávací dokumentace, 
b) obsah nabídky, 
c) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů, 
d) vlastní nabídka uchazeče, včetně cenové nabídky  
e) uchazečem doplněný a potvrzený návrh smlouvy o dílo  
f) čestné prohlášení o počtu listů. 
Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též 
započteny v číslování listů nabídky. 

12. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:  

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně ozna-
čené 

„NABÍDKA  „Příprava a vypracování implementačního plánu pro přenos dobrých praxí 
v rámci projektu GRISI PLUS“ a výzvou „NEOTVÍRAT“.  

Obálka, či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje 
obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem 
uchazeče).  

Nabídky je možno podávat do doby uplynutí lhůty pro podání nabídky osobně 
v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hod. na níže uvedené adrese: 
 
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 
Expozitura Most 
Budovatelů 2830 
434 37 Most 
 
Uchazeči mohou podat nabídku také poštou na výše uvedenou adresu expozitury za-
davatele. Nabídky doručené poštou na výše uvedenou adresu zadavatele po uplynutí 
lhůty pro podání nabídky nebudou akceptovány! 
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13. Práva zadavatele : 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimo-
řádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uváděné uchazečem v nabídce.  

Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje 
právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit.   

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu kdykoliv před 
uzavřením smlouvy s dodavatelem. 

 
14. Informace pro uchazeče: 

 
Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového 
fondu prostřednictvím OP Interreg IVC, viz. http://www.interreg4c.eu/. Proto je v návrhu 
smlouvy stanovena povinnost vybraného dodavatele zajistit projektu dostatečnou pu-
blicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován 
z prostředků ERDF. Veškeré výstupy projektu budou obsahovat loga Operačního pro-
gramu Interreg IVC a Evropského fondu pro regionální rozvoj a zároveň informaci: 
 
„Tento projekt je realizován s finančním příspěvkem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím programu Interreg IVC“. 
 
 
 
 

S pozdravem 
                                                                …………………………………. 

 
Mgr. Jan Kučera 

Prokurista 
 
Přílohy Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 
názvem „Příprava a vypracování implementačního plánu pro přenos dobrých praxí 
v rámci projektu GRISI PLUS“: 
 

Příloha č.1  Příklady osvědčených praxí z projektu GRISI PLUS 

Příloha č. 2  Vzor struktury implementačního plánu 

Příloha č. 3 GRISI PLUS „COMPONENT 3 Exchange of experiences dedicated to the identi-
fication and analysis of good practices“. 

Příloha č. 4 Krycí list nabídky 

Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 6 Obsah studie proveditelnosti přenosu osvědčené praxe 

 

 
Projekt je realizován s finančním příspěvkem Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím programu Interreg IVC. 

http://www.interreg4c.eu/

