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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

(Mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s Metodickým poky-
nem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 ze dne 15.10.2009)

Název veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Zabezpečení aktivit v rámci projektu 
Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“
– část 1.

Operační program: OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Prioritní osa: 4.4a Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory: 4.4a1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 

veřejné správy – zajištění vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00054

Zadavatel veřejné zakázky:

Město Šumperk
náměstí Míru 1
787 93  Šumperk
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Marie Dvořáčková, tel.: 583 388 520, 
e-mail: marie.dvorackova@musumperk.cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 
Mgr. Zdeněk Brož, starosta města Šumperka, 
tel.: 583 388 504, e-mail: zdenek.broz@musumperk.cz
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace 1. části aktivit projektu „Zvyšování kvality a 
efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.04/4.1.01/53.00054), který je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, oblast podpory 4.1., formou poskytovaní dílčích služeb, zpracováním a předá-
ním dokumentace, metodik, proškolení zaměstnanců zadavatele a zajištění výstupů jednotli-
vých aktivit souvisejících s naplněním cílů a indikátorů projektu.

Uchazeč je povinen před zpracováním nabídky řádně prostudovat zadávací podmínky včetně 
příloh a do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které z těchto podmínek vyplývají.

Obsahem projektu jsou následující aktivity:

A) Proces řízení komunikace a vztahů se zákazníky úřadu – analýza, optimalizace, reali-
zace a zpětná vazba procesů

Aktivita bude realizována v těchto krocích:
- pracovní workshopy zaměstnanců za podpory externích konzultantů a facilitátorů -

analýza procesů, definice externích a interních klientů, optimalizace
- vytvoření standardu jednání pracovníků MěÚ ke klientům
- návrh struktury pro Výroční zprávu jako nástroje pro prezentaci práce úřadu,
- realizace šetření Mystery klient – průběžně každý rok, celkem 4x, minimálně 200 kon-

taktů ročně (osobní 2x ročně, telefonické a e-mailové každý měsíc),
- průzkum spokojenosti klientů odcházejících z budov úřadu – průběžně každý rok, cel-

kem 4x, minimálně 400 kontaktů/rok.
- průzkum spokojenosti interních klientů servisních odborů – od roku 2011 každý rok, 

celkem 3x

Výstupy aktivity:
- pracovní workshopy zaměstnanců za podpory externích konzultantů a facilitátorů

(jednodenní)
termín realizace: 2x v roce 2011
fakturace: po každé realizaci 

- dokument – Analýza procesů v oblasti vztahů s klienty a návrhy optimalizace –
zmapování stávajícího stavu, zjištění silných a slabých stránek, identifikace optimál-
ních stavů, realizace zpětné vazby, návrh na odstranění kritických faktorů a návrh op-
timalizace.

termín realizace: do 30.9.2011
fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky

- dokument – Standardy jednání pracovníků MěÚ ke klientům, a základě zjištěných 
šetření navrhnout standardy jednání pracovníků („etický kodex“), který bude projed-
náván a tvořen ve spolupráci s vedoucími úředníky.

termín realizace: do 30.9.2011
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fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky
- dokument – Metodika Výroční zprávy jako nástroje pro prezentaci práce úřadu –

v rozsahu cca 60-100 stran zahrnující přehled orgánů a systemizace městského úřadu, 
přehledy nejdůležitějších mezníků v roce v oblasti samosprávy, hospodaření města a 
úřadu, popis činností jednotlivých odborů, grafické zpracování výsledků, barevné fo-
tografie.

termín realizace: do 31.12.2011
fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky

- metodiky průzkumů spokojenosti klientů – předpokládá se podrobný popis metodi-
ky realizace šetření. U Mystery klient propracované na požadované 3 části – osobní, 
telefonické a e-mailové). Způsob realizace, distribuce, návrhy dotazníků, způsob vy-
hodnocení.

termín realizace: březen 2011
fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky

- zprávy z realizovaných průzkumů spokojenosti klientů – obsahující ucelené zma-
pování jednotlivých průzkumů (samostatně pro každý průzkum – Mystery klient, prů-
zkum spokojenosti klientů odcházejících budov a interních klientů servisních odborů) 
popis, analýza efektivnosti, stanovení silných a slabých stránek, návrhy na zlepšení 

termín realizace pro Mystery klient: v roce 2011 do 30.4.2011 a 31.10.2011, 
v roce 2012 do 30.6.2012 a v roce 2013 do 31.5.2013
fakturace pro Mystery klient: čtvrtletně v poměrné části

termín realizace pro průzkum spokojenosti klientů odcházejících z budov úřa-
du: v roce 2011 do 30.4.2011 a 31.10.2011, v roce 2012 do 30.6.2012 a v roce 
2013 do 31.5.2013
fakturace pro průzkum spokojenosti klientů odcházejících z budov úřadu: roč-
ně v poměrné části

termín realizace pro průzkum spokojenosti interních klientů servisních odborů: 
z každého šetření za příslušný rok do 30.4.  
fakturace pro průzkum spokojenosti interních klientů servisních odborů: od 
roku 2011 ročně v poměrné části

B) Proces strategického řízení lidských zdrojů, hodnocení a motivace zaměstnanců

Aktivita bude realizována v těchto krocích:
- sestavení projektového týmu z řad pracovníků MěÚ Šumperk,
- úvodní seminář – týmová spolupráce a principy projektového řízení v souladu s mezi-

národními standardy CBI – IPMA, případně PMI (1 den),
- pracovní workshopy projektového týmu – analýza stávajících procesů, definice a tvor-

ba systému hodnocení zaměstnanců – minimálně 3x,
- workshop analýza předpokladů a potenciálu manažerů úřadu pro HRM,
- workshopy hodnotitelů a hodnocených před pravidelným hodnocením – minimálně 

15x,
- analýza výsledků procesu hodnocení, zpětná vazba zaměstnanců, vyhodnocení, návrh 

úprav a korekcí procesu – každý rok, celkem 4x.
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Výstupy aktivity:
- sestavení projektového týmu z řad pracovníků MěÚ Šumperk pro danou aktivitu,

termín realizace: únor - březen 2011
fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky

- proškolení pracovníků – seminář – týmová spolupráce a principy projektového řízení 
v souladu s mezinárodními standardy CBI – IPMA, případně PMI (1 den),

termín realizace:březen – duben 2011
fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky

- pracovní workshopy projektového týmu a záznamy z workshopů – analýza stávajících 
procesů, definice a tvorba systému hodnocení zaměstnanců,

termín realizace: 3x v roce 2011
fakturace: po každé realizaci 

- dokument – Analýza procesů v oblasti HRM a návrhy optimalizace, včetně zpra-
cování metodiky hodnocení zaměstnanců, nastavení procesu rozvoje a hodnocení jed-
notlivých zaměstnanců.

termín realizace: 30.9.2011
fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky

- pracovní workshop a záznam z workshopu – analýza předpokladů a potenciálu mana-
žerů úřadu pro HRM,

termín realizace: do 30.6.2011
fakturace: po realizaci tohoto dílčího předmětu zakázky

- workshopy hodnotitelů a hodnocených před pravidelným hodnocením a záznamy z 
workshopů 

termín realizace pro hodnotitele : 3x v roce 2011, 1x v letech 2012 a 2013
fakturace: po každé realizaci 
termín realizace pro hodnocené: 6x v roce 2011, 2x v letech 2012 a 2013

- zpráva – Korekce procesů na základě zpětných vazeb v průběhu realizace projek-
tu – celkem 4x, včetně návrhů na další rozvoj zaměstnanců, zpracování připomínek 
k objektivnímu hodnocení. Závěrem je podrobně na základě zpětných vazeb upravená 
a v praxi odzkoušená metodiky hodnocení zaměstnanců.

termín realizace: 2x v roce 2011, 1x v letech 2012 a 2013, vždy do 30.9.
fakturace: po každé realizaci 

Předpokládaná hodnota zakázky: 1. 330.000,- bez DPH
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II. Doba a místo plnění veřejné zakázky, dodací podmínky

Termín zahájení prací je stanoven na únor 2011. Smlouva bude uzavřena zadavatelem po 
vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uplynutí lhůty pro podání 
námitek.
Termín ukončení prací je stanoven na 30. 6. 2013. Dílčí termíny jednotlivých činností jsou 
stanoveny u každé této činnosti v odstavci I. Předmět plnění.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – budovy MěÚ Šumperk.

Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a ná-
sledujících ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění. 

Uchazeč je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 
vliv na cenu nabídky a na vlastní průběh realizace předmětu veřejné zakázky. 

III. Obsah a forma nabídek

1. Krycí list nabídky
Uchazeč vyplní krycí list nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek. 

2. Návrh smlouvy o dílo 
Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo v jednom vyhotovení, který bude obsahovat veškeré 
náležitosti smlouvy dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění předpisů pozdějších a 
doplňujících. Návrh smlouvy musí být opatřen razítkem a podepsán oprávněnou osobou 
(osobami) uchazeče. Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se zadávacími podmín-
kami a musí respektovat následující zadavatelem stanovené obchodní podmínky:

Obchodní podmínky:
- identifikační údaje stran smlouvy
- předmět smlouvy – viz předmět veřejné zakázky specifikovaný v těchto zadávacích 

podmínkách
- lhůty plnění – viz doba plnění (celková, dílčí termíny) stanovená v těchto zadávacích 

podmínkách
- cena za realizaci předmětu smlouvy – bude stanovena jako nejvýše přípustná, a to sa-

mostatně cena bez DPH, vlastní DPH a cena včetně DPH (příp. informaci, že dodava-
tel není plátcem DPH). Cena bude dále rozčleněna na jednotlivé dílčí činnosti specifi-
kované v předmětu veřejné zakázky (totožně viz členění s ohledem na dílčí termíny a 
fakturaci)

- platební podmínky – zadavatel neposkytuje zálohu. Fakturace bude probíhat v termí-
nech uvedených u jednotlivých činností v předmětu veřejné zakázky. Faktury budou 
propláceny do 90 % celkové ceny, následně bude uplatněna 10% pozastávka, která 
bude uvolněna po celkovém řádném dokončení předmětu veřejné zakázky bez vad a 
nedodělků. Splatnost faktur bude 30 dnů od doručení zadavateli.

- místo dodání – Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk
- smluvní pokuta za nesplnění každého z dílčích termínů dokončení jednotlivých čin-

ností je stanovena ve výši 0,5 % z ceny této jednotlivé nesplněné činnosti včetně DPH 



Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

strana 6 (celkem 12)

za každý i započatý den prodlení. Pokud bude objednateli uložena povinnost vrátit po-
skytnuté dotační finanční prostředky, případně budou objednateli tyto dotační finanční 
prostředky kráceny z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, je 
zhotovitel povinen tyto finanční prostředky ve stejné výši zaplatit objednateli, jakožto 
smluvní pokutu. Lhůta pro splatnost smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení pí-
semné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty. 

- ustanovení týkající se povinnosti uchazeče po stanovenou dobu archivovat a řádně 
uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvise-
jících s realizací díla, povinnosti vytvořit podmínky a umožnit kontrolu oprávněnými 
osobami případně dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly, či ze strany třetích 
osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní, povinnosti provádět infor-
mační a propagační opatření dle Manuálu pro publicitu OP LZZ.

3. Kvalifikace dodavatele
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifi-
kaci:
a) splněním základních kvalifikačních předpokladů,
b) splněním profesních kvalifikačních předpokladů,
c) splněním technických kvalifikačních předpokladů,

a) základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohláše-
ní. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou (osobami), která je oprávněna jednat jmé-
nem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Kromě čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč
také následující čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 zadávací dokumentace:

- prohlášení, že nemá v evidenci daní u příslušného finančního úřadu zachyceny daňové 
nedoplatky,

- prohlášení, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

b) profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání 
nabídek,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč ve for-
mě kopie příslušného dokladu. Zadavatel bude požadovat před uzavřením smlouvy předložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů vybraného uchazeče.
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c) technické kvalifikační předpoklady (dle § 56 zákona)
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění veřejné
zakázky na služby zadavatel požaduje dle § 56 odst. 2 písm. a) seznam poskytnutých zakázek
obdobného charakteru  zakázka na kterou je předkládána nabídka, realizovaná buď uchaze-
čem nebo členy realizačního týmu uchazeče v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a 
doby poskytnutí.
Za zakázku obdobného charakteru se pro tento účel považuje zakázka, jejímž předmětem bylo 
plnění obdobné předmětu této veřejné zakázky a která byla realizována pro obec s rozšířenou 
působností, jejíž velikost správního obvodu byla minimálně 50 tis. obyvatel a současně počet 
obyvatel této obce byl minimálně 20 tis. obyvatel. Přílohou tohoto seznamu budou osvědčení
objednatelů těchto realizovaných zakázek o jejich řádném naplnění. Každé jednotlivé osvěd-
čení objednatele musí obsahovat tyto údaje: název zakázky, stručný popis předmětu plnění, 
celkovou cenu plnění, datum realizace, identifikační údaje objednatele včetně telefonického a 
e-mailového kontaktu a vyjádření objednatele, že plnění bylo provedeno řádně a odborně. 
Každé osvědčení musí být potvrzeno statutárním zástupcem objednatele. 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné
zakázky zadavatel dále požaduje dle § 56 odst. 2 písm. b) předložení seznamu členů realizač-
ního týmu odpovědného za plnění této veřejné zakázky. Členem týmu se rozumí každá fyzic-
ká osoba, která se bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, 
zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném pracovněprávním či právním vztahu k 
uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně 5 členů realizačního týmu, z nichž jeden bude v 
postavení vedoucího týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a 
za komunikaci se zadavatelem.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvede-
ným způsobem prokázal, že vedoucí týmu a členové realizačního týmu splňují následující 
požadavky:

- všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání,
- vedoucí týmu se podílel na realizaci nejméně 3 zakázek s obdobným charakterem pl-

nění jako dílčí část(i) zakázky, o jejichž plnění se  uchází pro veřejnoprávní subjekty 
(řízení vztahů s klienty, řízení lidských zdrojů, procesní řízení),

- nutno prokázat, že minimálně 3 z členů realizačního týmu musí mít předchozí proka-
zatelné praktické zkušenosti s realizací metody Mystery klient, šetřením spokojenosti 
klientů i zaměstnanců pro veřejnoprávní subjekty, 

- nutno prokázat, že minimálně 1 z členů realizačního týmu prokáže formou čestného 
prohlášení, že se oblasti řízení lidských zdrojů a rozvoje manažerských kompetencí 
odborně věnuje v rámci akademického prostředí

Výše uvedené požadavky budou doloženy samostatnými životopisy jednotlivých členů týmu.

Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu budou možné pouze po předchozím
schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového
vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zada-
vatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč 
povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je 
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uchazeč povinen nahradit jinou osobou, která splňuje požadavky kladené v této zadávací do-
kumentaci.

4. Návrh metodiky šetření včetně návrhu dotazníků 
Návrhy a popis metodik a dotazníků předložené uchazečem se týkají realizace šetření Mystery 
klient. Předpokládá se podrobný popis metodiky realizace šetření Mystery klient ve 3 poža-
dovaných oblastech – osobní, telefonické a e-mailové, včetně harmonogramu.

5. Návrhy dotazníků 
Návrhy dotazníků předložené uchazečem se týkají realizace průzkumů spokojenosti klientů 
odcházejících z budov úřadu. Předložení popisu metodiky, způsobu realizace (jednorázově, 
průběžně, v jednotlivých budovách), distribuce a zpracování závěrů. Předložit návrh dotazní-
ků a návrh na způsob vyhodnocení.

6. Závěrečná zpráva 
Struktura závěrečné zprávy vypracované uchazečem v rámci plnění již realizované zakázky 
obdobného charakteru pro jiného zadavatele s tím, že v této zprávě mohou být vymazány úda-
je určující identifikaci příslušného zadavatele, obsahující min. ucelené zmapování jednotli-
vých průzkumů (samostatně pro každý průzkum – Mystery klient, průzkum spokojenosti kli-
entů odcházejících budov a interních klientů servisních odborů) popis, zhodnocení stávajícího 
stavu, upozornění na nedostatky, stanovení silných a slabých stránek, návrhy na zlepšení.

7. Předpoklady a potenciál vedoucích úředníků
Návrh metodiky zjišťování předpokladů a potenciálu manažerů úřadu.

Dokumenty nabídky uvedené pod body 4, 5, 6, 7 budou použity pro vyhodnocení hodno-
tícího kritéria „Kvalita nabízeného řešení“.

IV. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

1. Hodnotící kritéria
Základními hodnotícími kritérii pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabíd-
ky a kvalita nabízeného řešení. Váhu hodnotících kritérií stanovil zadavatel takto:

Číslo kritéria Váha kritéria Popis kritéria
1 65 % Nabídková cena (bez DPH)
2 35 % Kvalita nabízeného řešení 

2. Podrobná specifikace hodnotících kritérií
a) nabídková cena
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní částkou v českých
korunách ve skladbě dle jednotlivých dílčích činností specifikovaných v předmětu veřejné 
zakázky (totožně viz členění s ohledem na dílčí termíny a fakturaci):

- samostatně cenu za plnění bez DPH (hodnotící kritérium),
- samostatně DPH za plnění,
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- celková nabídková cena za plnění včetně DPH.

Nabídková cena bude pevná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a zahrnuje
veškeré náklady uchazeče související s realizací zakázky a zajištěním dalších dokladů, předpi-
sů, apod., které uchazeč zajistí pro úspěšný průběh plnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci
zakázky v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v prů-
běhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu nebo v případě, 
že se v průběhu plnění vyskytnou okolnosti, které nebylo možné předvídat a uchazeč, s nímž 
byla uzavřena smlouva, tyto okolnosti nezavinil a nezpůsobil.

b) kvalita nabízeného řešení 
V tomto kritériu bude komplexně hodnocen způsob poskytování požadované služby, a to po-
souzením kvality zpracování všech dokumentů (jejich obsahu) – viz odstavec Obsah a forma 
nabídek - bod 4- 7:

- „Návrh metodiky šetření včetně návrhu dotazníků“ 
- „Návrhy dotazníků“
- „Závěrečná zpráva“ 
- „Předpoklady a potenciál vedoucích úředníků“

Bude hodnocena navržená metodika  (způsob sběru a zpracování vstupních dat, způsob 
provedení analýzy, identifikace krizových míst, návrh změn, způsob jeho projednání, obsah 
závěrečného doporučení) a také kvalita formulace nabídky (detailnost, jednoznačnost, 
předhlednost).

3. Metody hodnocení
1. Kritérium č. 1 

Nejvýhodnější nabídka
Počet bodů = 100 x ------------------------------- x váha kritéria v %
  kritéria Hodnocená nabídka

2. Kritérium č. 2

Hodnotitelé přidělí následující body podle zásad jejich hodnocení uvedených v bodu
2b) na základě následující stupnice:

0 bodů = zcela neuspokojivé
20 bodů = neuspokojivé
50 bodů = uspokojivé
80 bodů = velmi dobré

100 bodů = vynikající

V daném kritériu získá nabídka číselnou hodnotu, která vznikne obodováním všech 
dokumentů uvedených v bodě 2b). Komise se společně domluví na přidělení počtu 
bodů. Součet přidělených bodů bude vynásoben váhou daného kritéria.
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Body za obě kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou.

V. Ostatní ustanovení 

1. Pokyny pro podání a zpracování nabídky

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného 
subjektu, který podává nabídku na tuto zakázku a jehož prostřednictvím jiný dodavatel (ucha-
zeč) v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídku může podat uchazeč společně 
s jinými uchazeči (společná nabídka více uchazečů). V tomto případě však musí uchazeč do-
ložit písemný souhlas všech subdodavatelů vč. přesné specifikace subdodávky.

Pokud uchazeč podá nabídku samostatně nebo společně s dalšími uchazeči a je zároveň sub-
dodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel (uchazeč) v tomtéž zadávacím řízení pro-
kazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.

Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a další doklady specifikované zadávací dokumen-
tací.

Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních v písemné formě (z nichž jeden bude origi-
nál a jeden kopie) a v jednom vyhotovení digitálně na CD nosiči, vždy v českém jazyce.

Veškeré části nabídky v písemné podobě budou po svázání tvořit jeden celek a budou 
zabezpečeny proti manipulaci sešitím. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem.

Uchazeči podají nabídku samostatně v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně 
označené:
„NEOTVÍRAT – Výzva – Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností 
na MěÚ Šumperk - Část 1“
Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky 
musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem dodavatele). Při 
odeslání poštou nabídku zaslat doporučeně.

2. Členění nabídky, obsah (totožný pro všechny části nabídky)
Každá nabídka musí obsahovat:

1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchaze-
če, příp. identifikace uchazečů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a 
podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče – viz příloha č. 1

2. Prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky 
po celou dobu běhu zadávací lhůty – viz příloha č. 2

3. Podepsaný návrh smlouvy
4. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – viz příloha č. 3

a č. 4 
5. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
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6. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
7. Nabídková cena
8. Ostatní – zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které 

považuje za nezbytné. 
9. Elektronická forma nabídky ve formátu pdf - přiložené CD.
10. Návrh metodiky šetření včetně návrhu dotazníků, týkající se realizace šetření Mystery 

klient.
11. Návrhy dotazníků týkající se realizace průzkumů spokojenosti klientů odcházejících 

z budov úřadu.
12. Závěrečná zpráva (struktura).
13. Předpoklady a potenciál vedoucích úředníků – návrh metodiky.

3. Termín pro podání nabídek
Termín pro příjem nabídek je stanoven nejpozději do 9.2.2011, 12:00 hodin. Nabídky je 
možné podávat buď osobně na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 
nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele Město
Šumperk, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk.
Nabídky je nutné v uvedeném termínu zadavateli fyzicky doručit, nestačí tedy pouhé podání 
nabídky k přepravě.

4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeči jsou oprávněni podávat zadavateli žádosti o dodatečné informace. 

Tyto žádosti lze podávat v písemné formě na adresu:
Město Šumperk
Ing. Marie Dvořáčková
Náměstí Míru 1
787 01 Šumperk

S označením na obálce – „Výzva – dotaz – Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných 
služeb a činností na MěÚ Šumperk – část 1“
nebo v elektronické podobě na e-mail: marie.dvorackova@musumperk.cz.

5. Ostatní podmínky zadávacího řízení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Nabídky nesplňující požadavky zadavatele v zadávacích podmínkách budou zadavatelem vy-
řazeny.
Předložené nabídky zadavatel uchazečům nevrací. Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné 
náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybranými zájemci smluvní ustanovení 
výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách a také závazný harmonogram prací.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finančních kontrol.

mailto:marie.dvorackova@musumperk.cz
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6. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:
Ve smlouvě uzavírané s vybraným uchazečem bude dodavatel zavázán povinností:

- po stanovenou dobu archivovat a řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů 
a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla,

- vytvořit podmínky a umožnit kontrolu oprávněnými osobami případně dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly, či ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontro-
le pověří nebo zmocní

- provádět informační a propagační opatření dle Manuálu pro publicitu OP LZZ

V. Vzorové dokumenty

1. Krycí list nabídky
2. Prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky 

po celou dobu běhu zadávací lhůty
3. Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
4. Vzor čestného prohlášení o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, dlužné pojistné 

atd.

Mgr.Zdeněk Brož
starosta města
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