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Město Břeclav, Náměstí TGM 42/3, 690 81 Břeclav, IČ: 00283061
Č.j.: MUBR 26257/2013/ORS
Vyřizuje: Mrlák
tel.: 519 311 309
e-mail: zdenek.mrlak@breclav.eu

Obchodní jméno dodavatele
sídlo dodavatele

Datum: 18.4.2013

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. c) směrnice Rady města Břeclavi č. 2/2012, kterou se
upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle Metodického pokynu pro
zadávání zakázek OPLZZ, verze 1.7, pro zakázky malého rozsahu do 500.000 Kč bez DPH nespadající
pod ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rozhodla Rada města Břeclavi na své
60. schůzi dne 3.4. 2013 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem

Strategický plán rozvoje města Břeclav
spočívající v poskytnutí služeb, jejichž předpokládaná hodnota činí 490.000 Kč bez DPH.
Zakázka je součástí projektu „Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském
úřadu Břeclav", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00040. Tento projekt přispívá k naplňování principů vládní
strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby", zkvalitnění a zefektivnění činnosti
MěÚ Břeclav a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU.
1. Zadavatel:
Město Břeclav
IČ: 00 283 061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Ing. Jana Šupová
Telefon: 519 311 111, fax: 519 311111
Email: posta@breclav.eu
Datová schránka: fesbhyp
2.

Předmět soutěže:

Předmětem výběrového řízení je poskytnutí odborných poradenských služeb v oblasti strategického
řízení, sestavení strategického plánu rozvoje města Břeclav.
3.

Doba a místo plnění

Zahájení a ukončení díla: březen 2013 až říjen 2014.
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týmu příjemce dotace, který bude

spolupracovat s externím dodavatelem, bude realizace projektu primárně rozložena do celé
plánované doby realizace projektu. Harmonogram plnění bude následně upravován dle možností
interního realizačního týmu.
Místo plnění: sídlo zadavatele
4.

Kvalifikační předpoklady dodavatele

Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona, č. 137/2006 o veřejných zakázkách, prostou
kopií výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
(živnostenské oprávnění či licence). Dále čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písmeno c). Doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Technické kvalifikační předpoklady:
•

Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, tj. 20092012.
o

nejméně 1 služba v oblasti veřejné správy pro městský úřad nebo magistrát v objemu
500.000 Kč bez DPH, jejímž cílem bylo vytvoření nebo aktualizace strategických
dokumentů a byla financována z prostředků OP LZZ (doložit referenčním listem)

o

nejméně 1 další služba mimo výše uvedenou byla financována z prostředků výzev OP
LZZ a byla realizována

pro městský úřad nebo magistrát (doložit čestným

prohlášením)
o

Výsledkem další služby byl strategický dokument nebo podklad pro strategické
rozhodnutí (doložit čestný prohlášením)

•

Realizační tým
o

minimálně z 3 osoby, aby byla zajištěna dostatečná personální kapacita pro realizaci
projektu, kde každý z členů musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (doložit kopií
diplomu). Všichni členové realizačního týmu musí být schopni komunikovat písemně i
ústně v českém jazyce na úrovni rodilých mluvčích.

o

Požadavky na osoby, které se budou podílet na plnění zakázky s požadovaným
zastoupením těchto rolí:
•

Vedoucí projektu
•
•

Minimálně 5 let praxe s vedením projektů
Praktická

zkušenost

s řízením alespoň

3 projektů v

oblasti

strategických analýz.
•

Senior konzultant
•

•

minimálně 5 let praxe v oblasti analytických prací

Praktická zkušenost s tvorbou analýz pro strategické rozhodování nebo
strategii. Vedoucí projektu a Senior konzultant musí být 2 různé osoby

5.

Způsob zpracování cenové nabídky
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Zadavatel požaduje v nabídce jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena bude
stanovena jako nejvýše přípustná za celý předmět plnění veřejné zakázky (tj. zahrnující všechna
požadovaná plnění).
Celková nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Celkovou nabídkovou cenu, jakož i
jednotlivé nabídkové ceny, uvede Uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč v členění na
cenu bez DPH, samostatnou výši DPH a cenu včetně DPH.
6.

Obsah nabídek

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Nabídka a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Nabídky
budou zpracovány s jednotným členěním:
1. Obchodní jméno a sídlo dodavatele, zastoupení, bankovní spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami.
4. Návrh smlouvy na předmět plnění zakázky.
5. Ostatní.

7.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí dne 2. 5.

2013 v 09:00 hod.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena „Výběrové řízení - Strategický plán rozvoje města Břeclav - NEOTVÍRAT".
Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány.
Nabídky lze podat na podatelně MěÚ Břeclav, nebo zaslat písemně na adresu město Břeclav, nám. T.
G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
8.

Popis předmětu zakázky

8.1. Současný stav
Město disponuje strategickým dokumentem pro období 2007 - 2013, který však nepostihuje rozvoj
města komplexně, ale zaměřuje se pouze na vybavenost lokality sídliště Valtická. Dokument není již
aktuální a neobsahuje ukazatele plnění.
Při strategickém rozhodování i k rozhodování úředníků při výkonu agendy současně vychází pouze z
individuálních dat či rešerše dostupných dat. K rozhodování a řešení se přitom dospívá až na základě
podnětu občanů či jiných klientů MěÚ, kdy je již převážně situace naléhavá. Město nemá dostatečné
podklady pro strategické plánování (předvídat v dostatečném předstihu).
Aby město bylo schopno efektivně rozvíjet ekonomický potenciál města, je třeba vytvořit nový
komplexní strategický dokument, který nastaví strategii regionu dle jeho potřeb, jejich priority,
možnosti financování a kontrolní mechanismy plnění.

8.2. Cíl strategie
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Klíčovým smyslem je vytvoření plánu rozvoje města nebo jeho doplnění s měřitelnými milníky a
realizací zpětné měřitelné vazby včetně vyhodnocení zda je daného cíle dosahováno, či nikoliv.
Výsledkem bude plán činnosti anebo podpory strategie návaznými akčními plány.
Strategie definuje základní směry, vize a cíle ve střednědobém horizontu.
•
•
•

Jaké je poslání a vize města?
Co je nutné v následujících letech dosáhnout?
Jaké jsou možnosti a příležitosti, kterých můžeme využít?

Cílem je vytvořit komplexní strategický dokument, který bude obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•

Nastavení systému komplexních podkladů pro zvažování množství aspektů při strategickém
rozhodování, stanovení priorit, návazností
Nastavení účinných kontrolních mechanismů pro veřejnost
Získání podpory při rozhodování v rámci socioekonomického výhledu
Zmapování potřeb regionu
Stanovení priorit, návazností
Návrh projektů s koncepcí možnosti jejich financování (vazba na rozpočet, dotace, granty...)
Kontrolní mechanismy plnění

Dodavatel provede individuální interview s politickou reprezentací úřadu, se zastupiteli včetně
opozičních zastupitelů, zástupců občanských aktivit a místních spolků. Výsledkem těchto interview
bude definice cílů nebo alternativ cílů, které požadují jednotlivé skupiny a role. K jednotlivým cílům
se budou vyjadřovat odborníci z řad zaměstnanců úřadu, aby stanovené cíle odpovídaly reálným
možnostem úřadu, omezením legislativy a místním podmínkám.
Výsledný dokument strategie rozvoje města bude obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•

SWOT analýzy za jednotlivé zapojené skupiny
Definici limitujících faktorů (legislativa, technologie, finanční možnosti,...)
Definice strategických směrů
Definice kritických oblastí
Definice specifických cílů a jejich metriky
Definice alternativ a jejich časová závislost
Akční plán dosažení cílů

8.3. Plnění a výstupy
Součástí služeb při sestavení strategických dokumentů bude:
•
•
•
•
•
•

provedení zaškolení managementu pro získávání dat a zpětné vazby formou workshopů a
školení,
metodické vedení,
provedení interview a zápisů, shrnutí stanovisek odborníků k jednotlivým cílům,
sestavení dokumentu strategie města,
sestavení akčního plánu dle požadavků,
nastavení metriky pro zajišťování zpětné vazby, zda je cílů dosahováno.

Výsledný dokument strategie rozvoje města bude obsahovat:
•

SWOT analýzy za jednotlivé zapojené skupiny,
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definici limitujících faktorů (legislativa, technologie, finanční možnosti,...),
definice strategických směrů,
definice specifických cílů a jejich metriky,
definice alternativ a jejich časová závislost,
akční plán dosažení cílů.
nastavení metrik pro zjišťování zpětné vazby, zda je cílů dosahováno.
9.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání.
10. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná radou města dne 2. 5. 2013.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky bodovací metodou v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kriterii:

c.

Dílčí hodnotící kritérium
Nabídková cena (ukazatel hodnocení, dílčí kritérium)
Metodika realizace zakázky

1
2

Váha v %
50
50

Nabídková cena
U tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnotící komisí hodnotit výše nabídkové ceny bez DPH,
přičemž nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou získá ohodnocení 100 bodů, ostatní nabídky
získají bodové ohodnocení dle vzorce:
Počet hodu =

Nejnižší nabídková

cena

Nabídková cena hodnocené

nabídky

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena úroveň kvality uchazečem v nabídce zpracovaných
podrobných podmínek zabezpečení řádného provedení této veřejné zakázky ve vztahu ke všem
klíčovým aktivitám a způsobu jejich garantování včetně porozumění dané problematice uchazečem,
to vše s ohledem na cíle projektu a veřejné zakázky.
Metodika realizace zakázky
V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena úroveň kvality uchazečem v nabídce zpracovaných
podrobných podmínek zabezpečení řádného provedení této veřejné zakázky ve vztahu ke všem
klíčovým aktivitám a způsobu jejich garantování včetně porozumění dané problematice uchazečem,
to vše s ohledem na cíle projektu a veřejné zakázky.
Hodnocen bude uchazečem navrhovaný postup (metodologie) realizace zakázky zejména s ohledem
na:
•

vhodnost zvolených postupů a provázanost všech částí. Lépe bude hodnoceno, pokud
uchazeč v rámci metodiky řešení zakázky popíše veškeré nutné postupy a procesy k naplnění
účelu a cíli zakázky u každé z klíčových aktivit a jejich provázání.
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Dále bude uchazečem navrhovaný postup realizace veřejné zakázky hodnocen s ohledem na
rozsah, vhodnost a kvalitu navrhovaných postupů realizace zakázky. Lépe bude hodnoceno,
pokud navržené postupy na sebe budou vhodně navazovat a povedou k řádnému splnění
zakázky u každé z aktivit zakázky.
Hodnocen dále bude popis způsobu zpracování a zavedení inovovaných (dodavatelem
zpracovaných) metodických pokynů do MěÚ a propojení nově vzniklých dokumentů. Lépe
bude hodnoceno propojení a vzájemná návaznost dokumentů.
Dále bude hodnocen způsob definování rolí konzultantů a forma spolupráce. Lépe bude
hodnocena větší četnost jednání, četnost osobních jednání se zástupci města při realizaci
zakázky a soulad realizace jednotlivých aktivit, zejména pak Akčního plánu s možnostmi
rozpočtu města.
U aktivit, které spočívají v zapojování veřejnosti, bude lépe posuzován rozsah a způsob využití
již zaběhlých postupů a zkušeností
Vhodnost, modernost a interaktivnost navržených metod vzdělávání, individuální přístup,
aplikovatelnost do praxe s ohledem na cílovou skupinu, používané metodické postupy,
včetně schopnosti práce v interním prostředí zadavatele. Lépe bude hodnocen postup
vhodný pro místní podmínky a specifika MěÚ.
Návrh pozitivní propagace výsledků. Lépe bude hodnocen návrh, který efektivně provede
propagaci toho, co se udělalo a vykonalo s nižšími náklady a vyšším efektem.

U tohoto dílčího kritéria každý hodnotitel komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně
vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který
odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce. Pro celkové pořadí nabídek se
použije průměr za všechny členy hodnotící komise.

11.

Ostatní

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených nákladů,
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky.
- nevracet podané nabídky.
V Břeclavi dne 18. 4. 2013

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

_

