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V Praze dne  20.2.2012 
Č. j.:  MF-257872012/23-232/T 

Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu  
  
Referent: Jitka Thámová  
 
Příloha č. 1  - Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 -  Základní principy tvorby veřejných strategií 
 
 
 
 
 
 

 
V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vás 

vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:  
 

“Strategie rozvoje kraje do roku 2020 – Plzeňský kraj“ 
  

 
 
 

I. Vymezení a předmět plnění  zakázky 
Cílem této zakázky je otestovat navrhovanou metodiku přípravy veřejných strategií na pilotním 
projektu „Strategie rozvoje kraje do roku 2020 – Plzeňský kraj“ v rámci návrhu postupu 
strategické přípravy ČR na nové programové období implementace kohezní politiky 2014-
2020. 
Účelem pilotního projektu bude nastavení optimálního mechanismu přípravy strategie rozvoje 
Plzeňského kraje na nadcházející programové období. S ohledem na omezený časový horizont 
není cílem implementace metodiky v reálném čase, ale nastavení funkčního mechanismu, který 
zajistí dostatečnou přípravu strategie rozvoje Plzeňského kraje na nové období v požadovaném 
termínu, obsahu a kvalitě.   
 
Proces tvorby „Strategie rozvoje kraje do roku 2020 - Plzeňský kraj“ bude zahrnovat 
následující základní fáze: 
1. Fáze identifikace potřeby tvorby strategie 
2. Fáze nastavení projektu 
3. Analytická a prognostická fáze 
4. Fáze stanovení základního strategického směřování a priorit, tvorba a hodnocení variant 
5. Fáze rozpracování strategie 
6. Fáze nastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie 
7. Fáze schvalování strategie 

 
V rámci pilotního testování přípravy „Strategie rozvoje kraje do roku 2020 – Plzeňský kraj“ 
budou uplatněny základní principy, osnova a fáze  tvorby veřejných strategií, uvedené v příloze 
této výzvy s důrazem na projektové řízení tvorby strategie, řízení rizik tvorby strategie, řízení 
a komunikace se zainteresovanými stranami a komunikace a publicita při tvorbě strategie. 
 
 



 
 

„Strategie rozvoje kraje do roku 2020 - Plzeňský kraj“ bude zastřešujícím dokumentem vůči 
dalším krajským strategickým dokumentům a provázaným s připravovanými dokumenty 
na místní a celostátní úrovni včetně příhraniční spolupráce. Rovněž bude vycházet 
z připravované evropské legislativy a doporučení. Existence takové strategie zdůvodňující 
potřeby kraje je jednou ze základních podmínek pro možnost čerpat finanční prostředky EU 
v programovém období 2014-2020. 
 

Výstupem pilotního projektu bude zpráva o postupu přípravy strategie podle připravovaného 
modelu metodiky při uplatnění principů strategické práce. Součástí zprávy bude doporučení 
k případné modifikaci  metodiky přípravy veřejných strategií z pohledu územního celku – 
kraje. Zpráva bude obsahovat i model návrhu "Strategie rozvoje kraje do roku 2020 - Plzeňský 
kraj", jehož  příprava i struktura budou  obecně aplikovatelné. 
 

II. Doba a místo plnění  zakázky 
a) Doba plnění:  od data účinnosti smlouvy  do 15.10.2012 
b) Místo plnění:  Praha, Plzeň  
 

III. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis 
z veřejné části Živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina  aj.) a platný výpis 
z obchodního rejstříku.  

 

IV. Způsob hodnocení nabídek 
    Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti.  

Dílčí kriteria: 
1. Celková výše nabídkové ceny   
2. Návrh postupu při přípravě Strategie Plzeňského kraje  
3. Návrh zajištění vazeb Strategie Plzeňského kraje na relevantní dokumenty     
 

V rámci dílčího kriteria 2) budou hodnocena subkriteria: 
 pochopení zadání a požadavků zadavatele 
 návrh postupu při zpracování strategie 
 navržený způsob spolupráce a součinnosti se zadavatelem 
 organizační zajištění veřejné zakázky 
 harmonogram realizace veřejné zakázky  
 

V rámci dílčího kriteria 3) budou hodnocena subkriteria: 
 vazby na strategie na státní úrovni 
 vazby na strategie na místní úrovni 
 vazby na příhraniční spolupráci 
 vazby na připravovanou evropskou legislativu a doporučení pro období 2014 - 2020 
 

Kriterium č. 2 a 3 bude hodnoceno na základě předloženého návrhu funkčního mechanismu 
přípravy strategie rozvoje Plzeňského kraje (dle bodu VII.e) této výzvy)  

 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
a)  Nabídková cena  bude uvedena v Kč bez DPH a vč. DPH v členění: 

1. Nabídková cena celkem  
2. Nabídková cena strukturovaná podle jednotlivých položek (dle základních fází uvedených 

v bodě č. I. této výzvy )  
Nabídková cena bude doplněna do krycího listu nabídky (příloha č. 1  této výzvy)  
  

b) Platební podmínky: úhrada daňového dokladu za 20 dní po jeho obdržení. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

VI. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat 
Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené 
obálce, označené 
 „Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT - „Strategie – Plzeňský kraj“ – odd. 232/T“ 
Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a  adresa dodavatele. 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně na adrese 
zadavatele Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77  118 10 Praha 1 
v termínu do  10:00 hodin dne 12.3.2012.  

 

VII. Předložení nabídky 
Nabídka, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,  bude předložena  
v jednom vyhotovení v písemné formě. 

 

Součástí nabídky bude: 
a) Krycí list nabídky (v příloze č. 1  této výzvy) 
b) Doklad o oprávnění k podnikání,  výpis z obchodního rejstříku (dle bodu III. této výzvy) 
c) Návrh smlouvy  podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 
d) Seznam pracovníků realizačního týmu, kteří se budou na plnění veřejné zakázky podílet 
e) Návrh funkčního mechanismu přípravy strategie rozvoje Plzeňského kraje členěný 

do osnovy reflektující jednotlivé fáze procesu tvorby strategií (dle bodu I. této výzvy)  
a zohledňující základní principy strategické práce, uvedené v příloze č. 2 této výzvy.  

 
VIII. Další podmínky 

a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
b) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné 

zakázce.  
c) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vítěz je vyzván  k podpisu 

smlouvy. Znění uzavřené smlouvy  bude uveřejněno na webových stránkách Ministerstva 
financí.  

d) Námitky nejsou přípustné. 
e) Veškerá vlastnická práva k výsledkům této veřejné zakázky se po ukončení smlouvy stávají 

majetkem zadavatele.  
f) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku  zrušit. 

 
 
 
 

 
................................................ 

Zadavatel 
JUDr. Miluše Stloukalová 

Vedoucí odd. Zadávání veřejných zakázek 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 1   

Krycí list nabídky 
Veřejná zakázka   

„Strategie rozvoje kraje do roku 2020 – Plzeňský kraj“ 
 

Dodavatel: 
Obchodní firma nebo název:  

 
Adresa a sídlo dodavatele:  
IČ/DIČ:  
Kontaktní  (oprávněná) osoba:   
Telefonní spojení:  
FAX:    
e-mailová adresa:  

 

Nabídková cena Kč bez DPH Kč vč. DPH 

A. Nabídková cena celkem  
 

  

B. Nabídková cena  
strukturovaná podle jednotlivých položek 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

1. Fáze identifikace potřeby tvorby strategie   

2. Fáze nastavení projektu   

3. Analytická a prognostická fáze   

4. Fáze stanovení základního strategického směřování a priorit, 
tvorba a hodnocení variant 

  

5. Fáze rozpracování strategie   

6. Fáze nastavení implementace, financování a vyhodnocování 
strategie 

  

7. Fáze schvalování strategie   

 

Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že  akceptuji/jeme  
podmínky zadání  této  veřejné zakázky. 
 

 
 
V …………….dne …………………….. 
 
 
………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
 
 
 



 
 
 

Příloha č. 2  
 
Projekt Metodika přípravy veřejných strategií 
Základní principy tvorby veřejných strategií 
1. Strategie jsou připravovány transparentně a objektivně, do přípravy strategie je zahrnut 
široký okruh zainteresovaných stran. 
 
2. Strategické materiály musí být připraveny v podobě a kvalitě, která umožní vládě (respektive 
schvalujícímu orgánu) informované a odpovědné rozhodnutí. 
 
3. Strategie jsou zaměřené (zacílené) na řešení konkrétního významného problému 
(problémů). 
 
4. Jednotlivé strategie nejsou připravovány izolovaně, strategické práce jsou koordinovány 
jak horizontálně (např. napříč resorty), tak vertikálně (tedy s ohledem na strategické 
dokumenty na vyšší i nižší úrovni veřejné správy, včetně ohledu na strategický rámec EU) 
i z hlediska jejich časové návaznosti a konzistence. 
 
5. Při tvorbě strategií jsou dodržovány základní postupy a požadavky na kvalitu strategických 
dokumentů stanovené v metodických dokumentech, je aplikován projektový přístup k tvorbě 
strategií. 
 
6. Vznikající strategie mají jasně definovaný způsob financování jejich realizace, realizace 
přijatých strategií je pravidelně promítána do rozpočtu (státního rozpočtu, respektive rozpočtu 
dané instituce). 
 
7. Strategie jsou vytvářeny na základě reálných potřeb, přístup k tvorbě strategií je založený na 
důkazech. Je hodnocen předpokládaný a reálný přínos a dopad strategií. 
 
8. Strategie zahrnují konkrétní a adresná opatření, jasně určují odpovědnost za dosažení 
vytyčených cílů, definují implementační strukturu a procesy, stanovují metriky (a indikátory) 
pro měření úspěšnosti a postupu jejich implementace. 
 
9. Efektivita opatření realizovaných v rámci strategie je průběžně evaluována, jsou navrhovány 
korektivní mechanismy. 
 
10. Každá strategie musí mít svého vlastníka, který bude mít celkovou odpovědnost za 
strategii, respektive za splnění cílů strategie a realizaci očekávaných přínosů. 
 
 
Obecně by v rámci tvorby strategie měly být zodpovězeny následující základní otázky: 
a. proč je daná strategie vytvářena, 
b. co daná strategie řeší (jaký problém), 
c. jak bude daný problém řešen, 
d. kdy se bude problém řešit a kdy bude vyřešen, 
e. kdo bude problém řešit, 
f. jak dlouho daná strategie platí, 
g. kolik bude dané řešení stát. 
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