Česká republika - Úřad vlády České republiky
Odbor protidrogové politiky
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

Zadavatel
Česká republika – Úřad vlády České republiky
Zastoupený: Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem Odboru protidrogové politiky
Sídlo: Nábřeží Edvarda Beneše 4, PSČ: 118 01 Praha 1
IČ: 00006599
vyzývá
k podaní cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

č.j.: 12674/11-OPK
Vyřizuje: Ing. Lucia Kiššová
Linka: 296 153 349
E-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Datum: 20.9.2011
Věc: „Zjištění potřeb intenzivních uživatelů konopných drog a potřeb ambulantních a/nebo
terénních programů poskytujících jim poradenské a/nebo léčebné programy z hlediska spolupráce
a návaznosti v rámci místní sítě služeb, a realizace poradenských a/nebo léčebných intervencí pro
intenzivní uživatele konopných drog.“
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1.

Identifikační údaje zadavatele

Česká republika – Úřad vlády České republiky
Zastoupený: Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem Odboru 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 službu 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 zpracování 14 dílčích souborů poznatků se specifikací
potenciálních potřeb uživatelů konopných drog.
V rámci plnění této veřejné zakázky bude vyhodnocena základní charakteristika potřeb intenzivních
uživatelů konopných drog a potřeb ambulantních a/nebo terénních programů poskytujících jim
poradenské a/nebo léčebné programy, stav a odhad trendů ve vývoji některých, pro uživatele konopných
drog významných, indikátorů na základě získaných aktuálních dat a nových poznatků. Současně budou
rámcově identifikovány potřeby klientů dle priorit s příslušným odůvodněním.
Výzva je shodná pro všech 14 regionálně specifických částí – kraje (regiony NUTS 3). Důvodem
realizace zadávacího řízení je, že v České republice chybí specifické intervence pro intenzivní uživatele
konopných drog, přičemž míra užívání konopných drog (včetně intenzivního užívání) je dle dostupných
údajů jedna z nejvyšších v Evropě. Zavedení těchto intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog je
jednou z priorit Akčního plánu pro 2010-2012. V první řadě je nutné zjistit reálné potřeby uživatelů
konopných drog. K tomu poslouží analýza potřeb z dané lokality. Následně bude provedeno
institucionální šetření, ze kterého vyplyne, které ze zjištěných potřeb jsou naplňovány, naplňovány
částečně či nenaplňovány vůbec. Třetí obsahovou částí bude realizace specifických poradenských a/nebo
léčebných intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog
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3.1

Identifikace zakázky

Tato zakázka je jednou z priorit Akčního plánu pro rok 2010-2012 vycházející z Národní strategie
protidrogové politiky 2010 až 2018.
3.2

Cíl zakázky
V rámci plnění zakázky se očekává:
 soubor potřeb intenzivních uživatelů konopných drog,
 soubor institucionální sítě spolupracujících subjektů poskytujících služby a pomoc
intenzivním uživatelům konopných drog v rámci kraje, a na toto šetření navazující
návrh nezbytných změn v nabídce služeb (jejich podpory, množství, zaměření,
způsobu poskytování atd.) určených intenzivním uživatelům konopných drog
v daném kraji,
 realizace poradenských a/nebo léčebných intervencí pro intenzivní uživatele
konopných drog.

3.3

Struktura veřejné zakázky

Tato zakázka bude rozdělena s tímto názvem „Zjištění potřeb intenzivních uživatelů konopných drog
a potřeb ambulantních a/nebo terénních programů poskytujících jim poradenské a/nebo léčebné programy
z hlediska spolupráce a návaznosti v rámci místní sítě služeb, a realizace poradenských a/nebo léčebných
intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog“ do 14 regionálně specifických částí – krajů:
 Hl. m. Prahy,
 Středočeského
 Jihočeského
 Plzeňského
 Karlovarského
 Ústeckého
 Libereckého
 Královéhradeckého
 Pardubického
 Vysočiny,
 Jihomoravského
 Olomouckého
 Moravskoslezského
 Zlínského.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku pouze na jednu část veřejné zakázky – pouze pro jeden kraj.
3.4

Požadavky na plnění zakázky

a) Zjištění potřeb intenzivních uživatelů konopných drog, kterým organizace poskytuje
poradenský a/nebo léčebný program. Toto zjištění potřeb bude zpracováno s využitím různých
metod práce s cílovou skupinou (např. z informací od příslušníků cílové skupiny, dotazníkovým
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šetřením, s využitím předchozí dokumentace o klientech služby, metodou rychlého zhodnocení
– rapid assessment).
Zjištění potřeb bude obsahovat:
- kvantitativní a kvalitativní popis velikosti a charakteristik cílové skupiny v dané lokalitě,
úrovně pokrytí poradenskými a léčebnými službami (coverage),
- zjištění potřeb cílové skupiny uživatelů konopných drog, se kterými organizace pracuje
(druh, četnost, naléhavost/důležitost, atd.), to vše na pozadí popisu charakteristik lokality,
v níž je daný poradenský a/nebo léčebný program realizován (geografický
a sociodemografický popis).

b) Institucionální šetření, tj. vyhodnocení nabídky služeb a institucionální sítě spolupracujících
subjektů poskytujících služby intenzivním uživatelům konopných drog, která bude vycházet
také ze zjištěných potřeb podle bodu a).
Institucionální šetření bude obsahovat:
- ke každé zjištěné potřebě podle bodu a) bude přičleněna žádná/jedna/či více institucí
a organizací, která potřebu naplňuje (pochopitelně včetně organizace, která daný
poradenský a/nebo léčebný program realizuje) a bude zhodnoceno a odůvodněno, zda je
potřeba institucionálně zajištěna dostatečně, nedostatečně či vůbec, včetně návrhu
případných opatření (při nedostatečném či žádném institucionálním zajištění dané potřeby),
- návrh institucionální mapy služeb a pomoci, kde budou uvedeny a identifikovány všechny
instituce a organizace podílející se na práci s uživateli konopných drog v dané lokalitě, a to
včetně těch, které v současné době chybí a jsou navrhovány.

c) Poskytování poradenských a/nebo léčebných intervencí pro intenzivní uživatele konopných
drog formou samostatného programu nebo ve zvlášť vyčleněném čase stávajícího programu.
-

-

Tyto poradenské a/nebo léčebné intervence bude provádět k tomuto účelu vyčleněný
pracovník či pracovníci, při celkovém úvazku 0,5 (tj. 20 hodin/týden), kteří se také podíleli
na šetřeních podle bodu 3.4 a) a b) této veřejné zakázky.
Pracovník či pracovníci programu, kteří budou poskytovat tyto intervence se budou účastnit
koordinačních schůzek s ostatním pracovníky poskytujícími tyto intervence z jiných
poradenských a/nebo léčebných programů (realizovaných v rámci této veřejné zakázky).
Tyto koordinační schůzky bude organizovat Sekretariát Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, a budou probíhat čtvrtletně.
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3.5

Další požadavky

Zájemce v nabídce předloží:
- Popis poradenského a/nebo léčebného programu, který zájemce realizuje pro uživatele konopných
drog, včetně aktuálně dostupných údajů o klientech programu a vymezení místní příslušnosti
programu, a popisu kritérií přijetí zájemce do tohoto programu.
- Popis návrhu realizace zjištěných potřeb podle bodu a) této zakázky včetně harmonogramu
a uvedení počtu uživatelů konopných drog daného poradenského a/nebo léčebného programu.
- Popis návrhu realizace institucionálního šetření podle bodu b) této zakázky včetně harmonogramu
a uvedení způsobů zjišťování údajů
- Popis samostatného programu či časově vyčleněného stávajícího programu v rámci kterého budou
realizovány léčebné a/nebo poradenské intervence pro intenzivní uživatele konopných drog, včetně
uvedení minimálního počtu těchto klientů v roce 2012, kvalifikovaného odhadu minimálního
počtu intervencí v roce 2012 a počtu hodin práce s těmito klienty za jeden měsíc v roce 2012
a jméno/jména pracovníků, kteří budou intervence poskytovat.
- Návrh smlouvy o dílo včetně stránek příloh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele
jednat. Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat údajům a postupům uvedeným
v této výzvě a obsahu nabídky dodavatele.
- Uchazeč doloží čestné prohlášení, že není osobou se zákazem realizace veřejných zakázek a není
evidován v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

4.

Požadované výstupy zakázky

Hlavním výstupem zakázky bude 14 souborů zjištěných poznatků (1 soubor za každý jednotlivý kraj) se
specifikací potřeb, které budou členěny a budou obsahovat vše tak, jak je výše popsáno a realizace
specifických intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog v každé ze 14 regionálně specifických
částí ČR (kraj).
Provedení výstupů zakázky
Uchazeč/zhotovitel plně respektuje zadávací podmínky určené zadavatelem. Výstupy ze své činnosti
uchazeč/zhotovitel předkládá a konzultuje se zadavatelem/objednatelem. Forma výstupu bude v tištěné
a elektronické formě.
Zjištění potřeb a institucionální šetření (části a) a b)) této veřejné zakázky budou vyhotoveny
dodavatelem do konce měsíce listopadu roku 2011.
Poskytování poradenských a/nebo léčebných intervencí (část c)) této veřejné zakázky budou dodavatelem
realizovány v roce 2012, stejně tak budou v roce 2012 probíhat koordinační schůzky.
5.

Hodnota zakázky

Finanční prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění na všech 14 částí nepřesahují zákonný
limit určující veřejnou zakázku malého rozsahu, tj. do 1990 000,00,- Kč bez DPH.
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6.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín plnění: předpokládaný termín zahájení realizace je počátkem účinnosti smlouvy
o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a zadavatelem.
Místo plnění veřejné zakázky: Česká republika.

7.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel požaduje prokázat níže uvedené kvalifikační předpoklady:
7.1

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.

7.2

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. V případě
zajišťování služeb prostřednictvím subdodavatele prokáže uchazeč splnění profesních kvalifikačních
předpokladů subdodavatele, odpovídající rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky, jež bude
subdodavatel pro uchazeče zajišťovat.

8.

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 jednotlivých částí) 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 zjištěných potřeb /viz body 3.4 a) této veřejné
25 %
zakázky/
kvalita zpracování institucionálního šetření /viz body 3.4 b) této veřejné
25 %
zakázky/
kvalita popisu realizace léčebných a/nebo poradenských intervencí /viz
50 %
bod 3.4 c) této veřejné zakázky/
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.
9.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené práce bude provedena po ukončení jednotlivých částí zakázky, a to na základě
faktury (daňového dokladu) vystavené do 10 dnů po ukončení jednotlivé části plnění.
Faktury musí být doručeny zadavateli nejpozději do 9.12. daného roku.
Faktura za poslední kalendářní měsíc v r. 2012 bude doručena do 14.12.2012.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu zadavateli na jeho doručovací adresu, která bude uvedena ve smlouvě o dílo.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
Zadavatel neposkytuje zálohy.
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10. Zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, sazba DPH v % a celková cena včetně DPH.
Nabídková cena jednotlivých částí zakázky bude uvedena v následujícím členění:






Cena za zpracování zjištěných potřeb dle bodu 3.4. a) výzvy v následující skladbě: cena bez DPH,
sazba DPH, celková cena včetně DPH
Cena za zpracování institucionálního šetření dle bodu 3.4. b) výzvy v následující skladbě: cena
bez DPH, sazba DPH, celková cena včetně DPH
Cena za poskytování léčebných a/nebo poradenských intervencí intenzivním uživatelům
konopných drog za rok (12 měsíců) při celkovém úvazku 0,5. (v Kč bez odvodů zaměstnavatele za
zaměstnance /hrubá mzda/, odvody zaměstnavatele za zaměstnance v Kč a mzdu s odvody
zaměstnavatele za zaměstnance v Kč).
Dále k části 3.4 c) veřejné zakázky zájemce předloží náklady na cestovné (čtyři koordinační
schůzky na Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v Praze).

Nabídková cena celé zakázky bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha).
Nabídková cena bude obsahovat pouze náklady spojené s plněním této veřejné zakázky.
11. 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 11.10.2011.
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech v době od 08:00 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 zadavatele Česká republika - Úřad vlády České republiky.
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: „Zjištění potřeb intenzivních uživatelů konopných
drog a potřeb ambulantních a/nebo terénních programů poskytujících jim poradenské a/nebo
léčebné programy z hlediska spolupráce a návaznosti v rámci místní sítě služeb, a realizace
poradenských a/nebo léčebných intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog“ – OPK.
Zadavatel nepřijme nabídky podané po termínu pro podání nabídek, neboť ty jsou považovány za nabídky
nepřijatelné.
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12. 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 částí zakázky a harmonogram realizace zakázky;
c) Cenová nabídka jednotlivých částí zakázky;
d) Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií;
e) Seznam zdrojů, ze kterých bude dodavatel při realizaci zakázky čerpat.
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.
13. Další podmínky veřejné zakázky



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



Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky;



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;

V Praze dne 20.9.2011
Mgr. Jindřich Vobořil, v. r.
ředitel Odboru protidrogové politiky
Příloha: Krycí list nabídky
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu

Název:

„Zjištění potřeb intenzivních uživatelů konopných drog a
potřeb ambulantních a/nebo terénních programů
poskytujících jim poradenské a/nebo léčebné programy
z hlediska spolupráce a návaznosti v rámci místní sítě
služeb, a realizace poradenských a/nebo léčebných
intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog.“
2. Základní identifikační údaje

2.1 Zadavatel
Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
Česká republika - Úřad vlády České republiky
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá
trvalého pobytu:
Strana
IČ:
00006599
Osoba oprávněná za zadavatele
Mgr. Jindřich Vobořil
jednat:
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, popř. místo
trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za uchazeče:
Spisová značka v obchodním
rejstříku či jiné evidenci, je-li uchazeč
v ní zapsán
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
3. Nabídková cena
Samostatně DPH
Samostatně DPH
Cena celkem
Cena celkem bez DPH:
(sazba %):
(sazba %):
včetně DPH:

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena
Kč
5. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče
Podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
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