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Úřad vlády České republiky 
Odbor protidrogové politiky 

Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky 
 
 

ve smyslu dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
s odkazem na ustanovení § 6 zákona  

vydává 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

 
č.j.:  09379/11-OPK 
Vyřizuje:  Ing. Lucia Kiššová 
Linka: 296 153 349 
E-mail:  kissova.lucia@vlada.cz 
 
 

 

  

Datum: 15.8.2011 
 
 
Věc: „Vytvo ření metodiky práce s uživateli konopných drog a vytvoření vzdělávacího curricula pro 
pracovníky v adiktologických službách pro specifickou oblast poradenství a léčby uživatelů 
konopných drog“  
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1. Identifika ční údaje zadavatele 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Zastoupený: Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem Odboru koordinace protidrogové politiky 
Sídlo: Nábřeží Edvarda Beneše 4, PSČ: 118 01 Praha 1  
IČ: 00006599 
 
kontaktní osoba: Ing. Lucia Kiššová  
tel: 296 153 349, e-mail: kissova.lucia@vlada.cz 
 
2. Prohlášení zadavatele 

Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka na dodávku je dle výše její předpokládané hodnoty 
zadavatelem určena jako zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přičemž ve smyslu § 18 odst. 3 zákona není 
zadavatel v takovém případě povinen dodržet postupy stanové zákonem, avšak je povinen podle § 6 
dodržet zásady spočívající v dodržení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v jím 
zvolených postupech. 
 
3. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a jeho specifikace 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření metodiky práce s uživateli konopných drog a 
vzdělávacího curricula pro pracovníky v adiktologických službách zaměřeného na specifickou oblast 
poradenství a léčby intenzivních a problémových uživatelů konopných drog, čímž se sleduje i nastavení 
systému vzdělávaní v této oblasti. 
 
V České republice chybí specifické intervence pro intenzivní a problémové uživatele konopných drog, 
přičemž míra užívání konopných drog (včetně problémového a intenzivního užívání) je  dle dostupných 
údajů jedna z nejvyšších v Evropě. Nastavení systému vzdělávání neboli vytvoření podmínek pro 
vzdělávání pracovníků v kontaktních, poradenských a léčebných zařízeních v práci s touto cílovou 
skupinou má za cíl stimulovat existující síť adiktologických služeb v poskytování specifických programů 
i pro skupinu uživatelů konopí. 
 

3.1 Cíl zakázky 

� stimulace ve vzdělávání pracovníků adiktologických služeb v oblasti práce 
s intenzivními uživateli konopí; 

� stimulace a iniciace poskytování specifických intervencí intenzivním uživatelům 
konopí ze strany již existujících adiktologických služeb. 

 

3.2 Požadavky na plnění zakázky 

V rámci plnění zakázky se očekává: 
 
� Vytvoření curricula vzdělávacího programu pro odborníky zaměřené na konkrétní 

intervence a práci s intenzivními uživateli konopných drog, vč. pilotního otestování; 
Cílovou skupinou vzdělávání budou především pracovníci  kontaktních, poradenských 
a léčebných adiktologických služeb;  
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� Vytvoření metodiky práce s uživateli konopných drog, která bude součástí vzdělávání, 
vč. pilotního otestování. Metodika bude vycházet z intervencí a zkušeností 
s prokázanou účinností (dokladováno odbornou rešerší) ; 

� Závěrečný vzdělávací seminář pro poskytovatele služeb k výsledkům uvedených 
aktivit.  

 

3.3 Další požadavky 

Zájemce v nabídce předloží: 
 

� Návrh tříleté (do r. 2014) smlouvy o dílo parafovaný v levém dolním rohu každé 
stránky smlouvy vč. stránek příloh smlouvy osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům a postupům uvedeným 
v této výzvě a obsahu nabídky dodavatele. V případě, že návrh smlouvy nebude 
odpovídat výzvě a ostatním částem nabídky zájemce, bude tato skutečnost důvodem 
pro vyřazení nabídky a vyloučení zájemce; 

� Popis návrhu realizace jednotlivých fází zakázky a harmonogram realizace zakázky. 
� Podrobné členění a kalkulace jednotlivých částí/etap zakázky. Nabídková cena 

jednotlivých etap bude uvedena v členění dle bodu 9; 
� Seznam zdrojů, ze kterých bude dodavatel při realizaci zakázky (tvorba metodiky 

resp. curicula) čerpat; 
� Reference k realizaci zakázek podobného obsahu a rozsahu. 
 

 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude 
vybrána jako nejvhodnější. 
 
Předpokládaný termín ukončení plnění: 31.10. 2014 
 
Místo plnění veřejné zakázky: Česká republika  
 
 
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Zadavatel požaduje prokázat níže uvedené kvalifikační předpoklady: 
 

5.1 Základní kvalifikační předpoklady: 

 
Zadavatel požaduje prokázat základní kvalifikační předpoklady zájemce v rozsahu uvedeném                          
v § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona, způsobem: 
 

� doložení čestného prohlášení o jejich splnění podepsané zájemcem popř. statutárním zástupcem 
zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné 
základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Toto čestné prohlášení bude součástí 
nabídky. 
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5.2 Profesní kvalifikační předpoklady: 

 
Zadavatel požaduje prokázat profesní kvalifikační předpoklady zájemce v rozsahu dle § 54 písm. a) a b) 
zákona, způsobem uvedeným v § 57 odst. 1 a 2 zákona, a to takto: 
 

� dle § 54 písm. a) doložit výpis z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč zapsán v OR) ; 
� dle § 54 písm. b) doložit živnostenské oprávnění či licence na předmět plnění. 

 
Výpis z evidence nesmí být starší 90 dnů ke dni, ke kterému má být nabídka podána. Uchazeč doloží 
dokument o přidělení identifikačního čísla organizace Českého statistického úřadu. Tyto dokumenty 
budou součástí nabídky. 
 
 

5.3 Technické kvalifikační  předpoklady:   

 
Zadavatel požaduje prokázání technického kvalifikačního předpokladu pro plnění veřejné zakázky 
spočívající v předložení seznamu obdobných zakázek/aktivit, které uchazeč realizoval nebo se na 
realizaci podílel v posledních 3 letech včetně osvědčení vydané či podepsané objednatelem o řádném 
plnění těchto zakázek/aktivit. 
 
Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud z posledních 3 let doloží: 
 

a) zkušenosti s realizací vzdělávaní pro pracovníky v adiktologických službách; 
b) zkušenosti s vytvářením vzdělávacího curricula – uchazeč uvede také počet vzdělávacích hodin, 

popis cílové skupiny vzdělávaní a počtu účastníků kursu; 
c) zkušenost s vytvářením metodiky práce s cílovou skupinou uživatelů drog nebo osob ohrožených 

užíváním drog.   
 
6. Subdodavatelé 

V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, uvede 
identifikační údaje každého subdodavatele. Subdodavatel musí splňovat kvalifikační podmínky podle 
obsahu realizace subdodávky.  

 
7. Kritéria hodnocení nabídky 

Pro hodnocení nabídek zájemců stanovil zadavatel základní hodnotící kritérium dle § 78 odst. 1 písm.            
a) zákona č. 137/2006 Sb. a to ekonomickou výhodnost nabídky.  
 
Kvalita (splnění zadávacích podmínek, kvalita zpracování curricula a výběr jednotlivých témat 
vzdělávání, kvalita zpracování metodiky práce s uživateli konopných drog a její důkazní báze, nabídka na 
organizaci závěrečného semináře) a celková  cena. 
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Kvalita nabídky bude hodnocena na základě následujících dílčích kritérií, a to takto: 
 

Dílčí kritérium kvality Váha kritéria 
Kvalita zpracování curricula a výběr jednotlivých témat vzdělávání 45 % 
Kvalita zpracování metodiky práce s uživateli konopných drog a její 
důkazní báze 

45 % 

Kvalita zpracování nabídky na organizaci závěrečného semináře 10 % 
 
 

Nabídky budou posuzovány dle principu ekonomické výhodnosti nabídky. Bude sestaveno pořadí 
nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné, a to na základě celkového skóre nabídky. Celkové skóre 
bude vypočteno následujícím způsobem: 
 
Každé dílčí kritérium kvality bude ohodnoceno počtem bodů od jedné do deseti, kdy deset bodů je 
nejlepší ohodnocení. Počet bodů bude vynásoben váhou daného kritéria. Celkový počet bodů za kvalitu 
nabídky bude dán součtem součinů za všechna kritéria hodnocení kvality.  
 
Pro každou nabídku bude vypočten cenový index podle následujícího vzorce: 

 
Nabídková cena * 100 
Cena nejnižší nabídky 

 
Celkové skóre nabídky bude vypočteno podle následujícího vzorce: 

 
 

Celkový počet bodů za kvalitu nabídky * 100 
Cenový index 

 
Vybrána bude nabídka s nejvyšším celkovým skóre. 
 
8. Platební podmínky: 

Úhrada za provedené práce bude provedena po ukončení jednotlivých etap dle bodu 3.2 Výzvy plnění 
veřejné zakázky, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené do 10 dnů po ukončení dané 
etapy.  
 
Faktura musí být doručena zadavateli nejpozději do 9.12. daného roku. 
 
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu zadavateli. 
 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.   
 
Zadavatel neposkytuje zálohy.  
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9. Zpracování nabídkové ceny 

Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, sazba DPH v % a celková cena včetně DPH. 
 
Nabídková cena bude dále uvedena v členění podle jednotlivých etap dle bodu 3.2. Výzvy, a to cena dané 
etapy bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatná příslušná sazba DPH v % a cena včetně DPH. 
Uchazeč uvede údaj o sazbě DPH pouze ve vztahu k předmětu výše uvedené veřejné zakázky. 
 
Nabídková cena celé zakázky bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha). 
Nabídková cena bude obsahovat pouze náklady spojené s plněním této veřejné zakázky. 
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky.  

 

10. Místo pro podání nabídky 

Zájemce podá svou nabídku poštou nebo osobně tak, aby byla nabídka zadavateli doručena na adresu pro 
podání nabídek nejpozději do dne 31.8.2011. 
 
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech v době od 09:00 hodin do 15:00 hodin v sídle zadavatele 
nebo doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele. V případě zaslání poštou je rozhodující okamžik 
doručení na podatelnu Úřadu vlády ČR.  
 
Doručení požadujeme v uzavřené a neprůhledné obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, 
označené nápisem „NEOTEVÍRAT“, opatřené na uzavření razítkem uchazeče nebo podpisem jeho 
statutárního zástupce přes okraje přelepení obálky, označené adresou zadavatele, adresou uchazeče                          
a označené zřetelně v levém horním rohu slovy: „Vytvoření metodiky práce s uživateli konopných 
drog a vytvoření vzdělávacího curricula pro pracovníky v adiktologických službách pro specifickou 
oblast poradenství a léčby uživatelů konopných drog“ – OPK. 

 
Zadavatel nepřijme nabídky podané po termínu pro podání nabídek, neboť ty jsou považovány za nabídky 
nepřijatelné.     

 
11. Způsob zpracování nabídky a další pokyny 

Zájemce je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně. 
Nabídka bude předložena ve dvou originálech a ve dvou kopiích, v písemné formě, v českém jazyce.  
 
Nabídka zájemce bude členěna v souladu s následujícím pořadím: 

a) Vyplněný krycí list nabídky (viz přílohu této výzvy) ;  
b) Popis návrhu realizace jednotlivých fází zakázky a harmonogram realizace zakázky; 
c) Cenová nabídka jednotlivých částí/etap zakázky zpracovaná v členění dle bodu 9; 
d) Doklady prokazující splnění  kvalifikačních kritérií vymezené zadavatelem v bodě 5 této Výzvy; 
e) Seznam zdrojů, ze kterých bude dodavatel při realizaci zakázky čerpat;  
f) Reference k realizaci zakázek podobného obsahu a rozsahu. 

 
Zájemce je povinen předložit nabídku a doklady k prokázání kvalifikace jako samostatný svazek. 
Jednotlivé listy svazku musí být spolu pevně spojeny, musí být zabezpečeny proti neoprávněné 
manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojením tkanicí s pečetí), a dále očíslované 
nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.  
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12. Další podmínky veřejné zakázky 

� Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů na tuto zakázku bez udání důvodu; 

� Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předloženou nabídku;  

� Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s vybraným uchazečem včetně 
termínů realizace zakázky; 

� Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky a podané nabídky se 
nevracejí; 

� Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob; 

� Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených 
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách; 

� Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení; 

� Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky; 

� Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty pro podání 
nabídky; 

� Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění 
veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby, a 
vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.  

 

 

V Praze dne 15.8.2011 

 

 

 

             

        Mgr. Jindřich Vobořil v.r. 

            ředitel Odboru koordinace protidrogové politiky 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Krycí list nabídky 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Název: 

Vytvoření metodiky práce s uživateli konopných 
drog a vytvoření vzdělávacího curricula pro 
pracovníky v adiktologických službách pro 

specifickou oblast poradenství a léčby uživatelů 
konopných drog  

2.  Základní identifika ční údaje 
2.1   Zadavatel 
Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

Česká republika - Úřad vlády České republiky 

Sídlo / Místo podnikání, pop ř. místo 
trvalého pobytu:  

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá 
Strana 

IČ:   00006599 
Osoba oprávn ěná za zadavatele 
jednat:  Mgr. Jindřich Vobořil 

Kontaktní osoba:   Ing. Lucia Kiššová 
Tel./fax:  +420 296 153 349 
E-mail:   kissova.lucia@vlada.cz 
2.2   Uchazeč 
Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

  

Sídlo / Místo podnikání, pop ř. místo 
trvalého pobytu:    

IČ:     
Osoba oprávn ěná jednat jménem či 
za uchazeče:    

Spisová zna čka v obchodním 
rejst říku či jiné evidenci, je-li uchaze č 
v ní zapsán 

  

Kontaktní osoba:     
Tel./fax:    
E-mail:     

3.  Nabídková cena  

Cena celkem bez DPH: Samostatn ě DPH 
(sazba  %): 

Samostatn ě DPH 
(sazba  %): 

Cena celkem 
včetně DPH: 

    

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena  
Kč 

5. Osoba oprávn ěná jednat jménem či za uchaze če 
Podpis  osoby oprávn ěné jednat 
jménem či za uchaze če:   

Titul, jméno, p říjmení:        
Funkce:   
 


