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Předběžná tržní konzultace

1) získání informací o projektu
2) diskuze na kvalifikačními kritérii (přímými náklady
apod.)
3) prezentace představy resortu o projektu, diskuze

Dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek je Zadavatel oprávněn vést tržní
konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých
záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž

Soutěžní dialog
Co je cílem soutěžního dialogu ?
nalézt řešení formou aplikovaného výzkumu – > uchazeč by
měl postupně v jednotlivých kolech SD nastínit svojí vizi
řešení projektu

Soutěžní dialog
Základní zásady soutěžního dialogu:
-

jednání s každým uchazečem jsou vedená samostatně

-

každý uchazeč má stejnou časovou dotaci

-

-

-

jednotlivá
nedozvědí

know-how

uchazečů

se

ostatní

uchazeči

SD je rozdělen na více kol
pokud nebude nalezeno řešení formou aplikovaného
výzkumu, zadávací řízeni se ruší !!!

Soutěžní dialog
Jednotlivá kola soutěžního dialogu:
-

-

-

0 – 1. kolo – uchazeč kladně odpoví na otázku, která mu
přijde s výzvou k účasti v SD a seznámí se s projektovým
rámcem (ten záměrně neobsahuje harmonogram, ceny,…)
pokud je 2 a více účastníků, koná se představení projektu
resortem (pokud je uchazeč 1, tak nikoli) v prezentaci, kde
resort jasně vyjádří, co potřebuje (cíle projektu) a kde bude
přítomen prvek nejistoty (aplikovaný výzkum)
po prezentaci následuje přestávka a následně jednotlivá
jednání s účastníky

Soutěžní dialog
Obsah jednání v 1. kole
-

-

vede se diskuze nad možnými návrhy řešení projektu
(potřeby) s jednotlivými účastníky
diskuze končí dohodou o termínu dalšího jednání a
navržením otázek do dalšího kola (obsah otázek může být
upraven s ohledem na řešení jiných účastníků)

Soutěžní dialog
Obsah jednání v 2. kole
-

-

účastník představuje svůj způsob řešení, vyzdvihuje jeho
výhody a (hrubě) nastiňuje jeho nákladovost
jednání končí dohodou o dalším termínu a upozorněním, že
si uchazeč na příštím jednání připraví přesný harmonogram
řešení (podle situace je možné přistoupit k podání
„předběžné nabídky“)

Soutěžní dialog
3. kolo jednání
-

-

-

-

projednává se celé řešení včetně položkových nákladů
(licence, software,…) a maximálních cen za činnosti osob
následuje buď 4. kolo a nebo podání finální nabídky =
„nacenění projektu“
4. (5.) kolo jednání
jednání s účastníkem před podpisem smlouvy dle Zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 69)

TITXMMR926 – Rozvojový potenciál obcí a regionů
Co je cílem ?
- nabídnout standardizovaný
konkrétního území

postup

hodnocení

potenciálu

rozvoje

- v oblasti hodnocení rozvojového potenciálu územních jednotek ČR chybí
nástroj, který by umožňoval rychlou a snadnou komparaci rozvojového
potenciálu na úrovni obcí, příp. ORP, umožňoval vyhodnocovat
rozvojový potenciál všech příslušných územních jednotek v reálném
čase, umožňoval sledování vývoje rozvojového potenciálu jednotlivých
územních jednotek v časové řadě (díky čemuž by bylo možné odhalit
úspěšné a neúspěšné případy a zpětně analyzovat příčiny rozvoje, resp.
úpadku) a zároveň by byl snadno dostupný a srozumitelný pro jednotlivé
cílové skupiny

TITXMMR926 – Rozvojový potenciál obcí a regionů
Předpokládaná doba řešení: 6 kvartálů (18 měsíců)
Požadované výsledky:
1) Nmet: Metodika hodnocení rozvojového potenciálu obcí a regionů
stanovení metodiky hodnocení rozvojového potenciálu proběhne na základě
heuristiky tematické odborné literatury a expertních rozhovorů, příp. doplněných
dalším kvalitativním nebo kvantitativním výzkumem. Metodika bude využita pro
vytvoření software, konkrétně webové stránky, kde bude na mapových vrstvách
zobrazený aktuální rozvojový potenciál na úrovni obcí a ORP
-

2) V: Výzkumná zpráva Rozvojový potenciál obcí a regionů
3) R: Webová aplikace pro automatické vyhodnocení a
zobrazení rozvojového potenciálu
-

Cílem je vytvořit veřejně dostupný web, na kterém jednotlivé cílové skupiny najdou v
rámci mapového zobrazení aktuální rozvojový potenciál územních jednotek, přičemž
správa tohoto webu bude nenáročná, protože zdrojová data budou z primárních
databází stahována automaticky a automaticky bude probíhat i samotný výpočet
rozvojového potenciálu

-

Cílovou skupinu uživatelů budou tvořit primárně ústřední orgány státní správy,
zejména Ministerstvo pro místní rozvoj při nastavování regionální politiky státu a
příslušných nástrojů podpory, krajské samosprávy a ORP, sekundárně tzv. územní
partneři (např. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů apod.), zástupci akademické
sféry, investoři, obecní samosprávy a okrajově fyzické osoby

-

U všech cílových skupin bude rozvojový potenciál daných územních jednotek, a
zvlášť jejich vzájemné srovnání v daném ohledu, představovat podklad pro jejich
rozhodování (např. v nastavení podpory území, tvorbě rozvojových strategií,
rozhodnutí o lokalizaci investic apod.). Webová aplikace umožní i zobrazení vývoje
rozvojového potenciálu území v časové řadě.

Uvažované činnosti a kvalifikační předpoklady
1) Vedení (řízení) týmu, 320 h
- Řízení projektu, koordinace přípravy výsledku, účast na kontrolních dnech a příprava podkladů na
jednotlivé kontrolní dny, průběžná komunikace s rezortem.
-

Popis kvalifikace: člen VT prokáže, že se v posledních pěti letech podílel na řešení nejméně dvou
vědeckovýzkumných projektů na pozici projektového manažera

2) Rešerše (300 h), návrh metodiky (750 h)
- Zpracování rešerše odborných pramenů; studium zahraničních příkladů a jejich transpozice pro podmínek
Česka. Definiční vymezení rozvojového potenciálu obcí a regionů; souhrn přístupů k vyhodnocování
rozvojového potenciálu územních jednotek, jejich kritická analýza a doporučené řešení pro účely
připravované metodiky a softwaru.
-

Popis kvalifikace: VŠ vzdělání magisterského typu (sociální geograf, sociolog či podobně zaměřený
expert); člen VT prokáže nejméně tříletou praxi v řešení společenskovědních výzkumných projektů

3) Analýza (250 h), zdroje (200 h)
- Analytické zpracování dat; příprava konstruovaných indikátorů, transformace dat, tvorba indexů.
Zdokumentování analytických prací. Identifikace potřebných datových zdrojů, ověření dostupnosti a
aktuálnosti dat prověření kompatibility dat s ostatními datovými zdroji.
- Popis kvalifikace: člen VT prokáže, že se v posledních třech letech prokazatelně podílel na realizaci
nejméně tří projektů v roli analytika

4) Programování (2000 h), testování (950 h)
- Programování softwarové aplikace integrující data z rozličných zdrojů identifikovaných v rámci přípravy
Metodiky.
- Testování vytvořené aplikace; identifikace vad; systematické prověřování funkčnosti řešení.
- Popis kvalifikace: člen VT prokáže nejméně tříletou praxi v oblasti programování
5) Návrh metodiky (450 h), dokumentace (200 h), shrnutí (400 h)
- Zpracování uživatelské dokumentace; manuálu pro koncové uživatele. Vytvoření manuálu pro resort a
zaškolení pracovníků rezortu, který bude zajišťovat udržitelnost vytvořeného softwaru.
- Popis kvalifikace: VŠ vzdělání magisterského typu (sociální geograf, sociolog či podobně zaměřený
expert); člen VT prokáže, že byl v posledních třech letech autorem či spoluautorem nejméně dvou
uživatelských manuálů či příruček
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