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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Odbor:

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání

Sídlo zadavatele:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO / DIČ:

00020478 / CZ00020478

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Ing. Iva Blažková, Ph.D.; Odbor vědy, výzkumu
a vzdělávání; iva.blazkova@mze.cz

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 a § 31 ZZVZ. Tato veřejná
zakázka není zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ. Pro toto zadávací řízení jsou rozhodné podmínky
stanovené v této výzvě.
Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí přiměřeně Soutěžním řádem
a obchodními podmínkami Ministerstva zemědělství, který je nedílnou součástí této výzvy a je
uveřejněn na profilu zadavatele.
Tato výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu vymezuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele v zadávacím řízení. Součástí
výzvy jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže v článku 13.
Právnické a fyzické osoby vyzvané k podání nabídky jsou pro účely tohoto zadávacího řízení
označovány jako „dodavatel“, Ministerstvo zemědělství je označeno jako „zadavatel“.
Zadávací podmínky této veřejné zakázky jsou k dispozici formou neomezeného dálkového přístupu
na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12272.html.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

strana 3 z 19

veřejná zakázka na služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné vyhodnocení realizace Programu aplikovaného
výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ („Program“) a Koncepce výzkumu,
vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 („Koncepce“).
Program ZEMĚ je jedním z klíčových nástrojů pro podporu Koncepce aplikovaného výzkumu na MZe a
naplňování Koncepce jako základního koncepčního dokumentu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací
na MZe.
Cílem veřejné zakázky je zhodnotit dosavadní implementaci Programu, identifikovat silné a slabé
stránky a navrhnout doporučení pro zacílení veřejných soutěží do budoucna tak, aby došlo k naplnění
stanovených cílů a v důsledku k co největšímu pozitivnímu dopadu na oblast zemědělství a lesnictví
v České republice.
Správné zacílení Programu je vzhledem k přímé provázanosti nezbytné pro naplňování Koncepce.
V rámci evaluace je nutné zhodnotit, zda je tímto Programem Koncepce naplňována a identifikovat
oblasti, jimž dosud nebyla věnována dostatečná pozornost.
Při vyhodnocení Koncepce je nezbytné vycházet i z ostatních nástrojů a aktivit, které přispívají
k naplňování cílů Koncepce.
Výstupem veřejné zakázky budou doporučení pro zajištění co nejefektivnější realizace Programu
a Koncepce a maximalizace jejich přínosů.
Představení Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ:
Program je realizován v letech 2017 až 2025 podle:
 Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 130/2002 Sb.“);
 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187 ze dne 26. 6. 2014, (dále jen „GBER“), zejména čl.
25 a 30;
 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední
věstník EU L 193 ze dne 1. 7. 2014 (dále jen „ABER“), zejména čl. 31;
 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie ze dne
27. 6. 2014, (2014/C 198/01);
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013
o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES)
č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (resp. přílohy č. 1 tohoto nařízení),
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 Ostatních souvisejících předpisů.
Zaměřením Programu je podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých
postupů a technologií. Tato vize je naplňována pomocí tří klíčových oblastí, (i) Udržitelné hospodaření
s přírodními zdroji, (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví a (iii) Udržitelná produkce potravin. Napříč
těmito klíčovými oblastmi je výzkum zaměřen na devět základních výzkumných směrů: Půda, Voda,
Biodiverzita, Lesnictví a navazující odvětví, Rostlinná produkce a rostlinolékařství, Živočišná produkce
a veterinární medicína, Produkce potravin, Zemědělská technika a Bioekonomie.
Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství,
vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu,
vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech,
technologiích a výrobních postupech. Program podporuje rozvoj stávajících oborů a technologií
i vznik nových poznatků, metod a postupů.
Cílem Programu je rovněž zvýšení efektivnosti využívání veřejných prostředků investovaných
do výzkumu v agrárním sektoru a zvýšení společenského ocenění výzkumné činnosti.
Bližší informace k Programu „ZEMĚ“ naleznete na
http://eagri.cz/public/web/file/458797/Program_aplikovaneho_vyzkumu_ZEME.pdf
Představení Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022:
Koncepce je realizována podle:
 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. (dále jen „Zákon“);
 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) – Úřední
věstník Evropské unie C 323 ze dne 30. 12. 2006 (dále jen „Rámec“);
 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách) – Úřední věstník EU L 214 ze dne 9. 8. 2008, str. 3-47 (dále
jen „Nařízení Komise“);
 ostatních souvisejících předpisů.
Strategickým posláním českého zemědělství je podílet se na trvalém zajištění potravinového
zabezpečení na národní a evropské úrovni a přispět k energetické soběstačnosti ČR, při zvýšení jejich
efektivnosti a konkurenceschopnosti a při podstatném zlepšení ochrany využívaných přírodních
zdrojů, vztahů k tvorbě krajiny, rozvoji venkova a zvyšování rekreačního potenciálu, a to s ohledem
na probíhající klimatickou změnu. Vizí výzkumu, vývoje a inovací resortu Ministerstva zemědělství je
„Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií“.
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Pro naplnění poslání a vize jsou definovány tři klíčové oblasti a to (i) Udržitelné hospodaření
s přírodními zdroji, (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví a (iii) Udržitelná produkce potravin.
V dnešní době Ministerstvo zemědělství prostřednictvím své institucionální podpory zajišťuje finanční
dotaci na výzkum a vývoj pro následující státem zřízené výzkumné organizace – Výzkumný ústav
lesního
hospodářství
a
myslivosti,
v.v.i.,
Výzkumný
ústav
meliorací
a ochrany půdy, v.v.i., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby,
v.v.i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.,
Výzkumný
ústav
živočišné
výroby,
v.v.i.,
Ústav
zemědělské
ekonomiky
a informací, Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Dále pro soukromé výzkumné organizace: Agritec
Plant Research s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Chmelařský institut s.r.o.,
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský Holovousy s.r.o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Vyjmenované výzkumné organizace budou tvořit základní pilíře pro plnění „Koncepce výzkumu,
vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022“, která se skládá z devíti základních
výzkumných směrů, na jejichž naplňování se budou podílet i další subjekty (resortní veřejné a
soukromé výzkumné instituce, zemědělské univerzity, další univerzity a vysoké školy, AV ČR, státní
instituce, podniky a technologické platformy atd.). Jednotlivé výzkumné směry náleží různou vahou
do jednotlivých klíčových oblastí.
V druhé části Koncepce jsou definovány Strategické cíle Koncepce. Hlavním cílem Koncepce je
prostřednictvím systémových manažerských řídících nástrojů zvýšit efektivnost využívání veřejných
prostředků investovaných do výzkumu a přispět tak k rozvoji českého zemědělství, potravinářství
a lesnictví v kontextu evropských a světových trendů v podmínkách očekávaných globálních změn.
Současně také zajistit efektivní investování veřejných prostředků do agrárního výzkumu tak, aby
přinášelo výsledky aktuálně využitelné pro rozvoj celého agrárního sektoru.
Bližší informace ke Koncepci naleznete na
http://eagri.cz/public/web/file/461417/Koncepce_vyzkumu__vyvoje_a_inovaci_Ministerstva_zemed
elstvi_na_leta_2016_2022.pdf
Hlavní informační zdroje pro zpracování evaluace:
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 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) – Úřední
věstník Evropské unie C 323 ze dne 30. 12. 2006
 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách) – Úřední věstník EU L 214 ze dne 9. 8. 2008
 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední
věstník EU L 193 ze dne 1. 7. 2014 (dále jen „ABER“)
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o
společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č.
1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (resp. přílohy č. 1 tohoto nařízení)
 Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie ze dne
27. 6. 2014, (2014/C 198/01)
 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020
 Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České
republiky na léta 2016 – 2020
 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016/ v
roce 2017
 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 Informační systém NAZV Patriot
 Eurostat, ČSÚ
 https://www.vyzkum.cz/
 https://starfos.tacr.cz/
 http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/
Evaluace, respektive její výstupy (vstupní a závěrečná zpráva) budou rozděleny na část A: Evaluace
Programu a část B: Evaluace Koncepce.
Evaluační okruhy a otázky pro Část A: Evaluace Programu:
OKRUH 1 A: PROCESNÍ IMPLEMENTACE A ŘÍZENÍ PROGRAMU
Do jaké míry je efektivní řízení a implementace Programu?
 Vyhodnoceno bude nastavení systému řízení a implementace Programu včetně zhodnocení
silných a slabých stránek a administrativní náročnost. Zhodnocen bude celý proces od
přípravy projektové žádosti po předkládání periodických a závěrečných zpráv. Zahrnuta bude
dostupnost a srozumitelnost poskytovaných informací pro uchazeče, příjemce a hodnotitele.
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Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující implementaci Programu na straně příjemců a v širším
administrativním a legislativním prostředí?
 Cílem je posoudit zejména existenci a rozsah požadavků kladených na žadatele/příjemce nad
rámec zákonných povinností a tím i zatížení nad rámec běžných zákonných povinností.
Vyhodnocena bude potřebnost takových opatření a možnost jejich optimalizace.
 Budou identifikovány příklady dobré praxe v nastavení implementační struktury Programu,
včetně případného porovnání s příklady dobré praxe jiných poskytovatelů.
OKRUH Č. 2A: HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI
Do jaké míry dochází k naplňování plánovaných výstupů, výsledků, cílů, předpokládaných přínosů?
 Bude provedena analýza naplnění zaměření cílů, výstupů a výsledků (potenciálních dopadů) z
různých hledisek (přímých, nepřímých, zamýšlených, nezamýšlených) na úrovni Programu
a podprogramů.
 Bude vyhodnocen počet výsledků projektů ve struktuře dle typu výsledků, typu příjemců
(VVI, podnik, atd.) a dle konkrétní právnické osoby a její případné součásti (fakulta,
vysokoškolský ústav atd., pokud je relevantní).
 Budou vyhodnoceny počty a finanční objemy projektů dle jejich tematického zaměření dle
Koncepce.
 Program bude také vyhodnocen s přihlédnutím ke kritériím hodnocení uvedených v
Programu/podprogramech.
Jsou kritéria pro hodnocení Programu/podprogramů a cílové hodnoty indikátorů Programu plněna?
 Budou vyhodnocena kritéria hodnocení Programu/podprogramů a naplnění indikátorů. Dále
se evaluace zaměří na posouzení indikátorové soustavy Programu, včetně posouzení
existujících indikátorů z hlediska jejich vypovídací schopnosti pro účely měření dosažení cílů
Programu a z hlediska jejich měřitelnosti a metodického nastavení.
Jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují pokrok Programu (vč. kvantifikace jejich vlivu)?
 Vyhodnocení tempa a postupu naplňování cílových hodnot výstupových a výsledkových
indikátorů a zhodnocení faktorů, které naplňování ovlivňují. Vyhodnocení bude provedeno
na úrovni jednotlivých veřejných soutěží.
 Bude vyhodnoceno, zda byly jednotlivé veřejné soutěže nastaveny tak, aby průběžně
docházelo k naplňování cílových hodnot Programu/podprogramů včetně identifikace, silných
a slabých míst realizovaných veřejných soutěží (délka projektů, finanční alokace, povinné
typy výsledků a další parametry).
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 Budou vyhodnoceny negativní a pozitivní faktory a rizika s tím související a to jak externí, tak
interní. Mimo jiné bude vyhodnoceno riziko nenaplnění cílových hodnot a plynulost
naplňování.
OKRUH Č. 3A: HODNOCENÍ RELEVANCE A EFEKTIVITY PROGRAMU
Jsou intervence Programu relevantní k potřebám výzkumné a aplikační sféry a relevantní ke
strategiím, koncepcím a dalším dokumentům?
 Hodnoceno bude zaměření a intervence Programu vůči relevantním strategiím a potřebám
výzkumné a aplikační sféry. Jak silná je vazba (příspěvek) doposud realizovaných intervencí
Programu k relevantním národním a evropským strategiím a dalším vybraným dokumentům
naplňovaným Programem v oblasti výzkumu a vývoje? Týká se také dalších strategií MZe,
které nejsou do Programu podpory zahrnuty.
Je realizace Programu, zejména na úrovni objemu alokací, objemu požadovaných prostředků, jejich
struktury a nákladů na výsledky, finančně efektivní?
 Bude vyhodnocen podíl nákladových položek na plnění Programových témat, včetně
struktury nákladů u různých typů příjemců a realizovaných výsledků. Budou vyhodnoceny
průměrné náklady na výsledek dle soutěží, podprogramů, typu příjemců atp.
Je stanovená struktura a charakter způsobilých výdajů postačující a optimální z hlediska
realizovaných projektů a příjemců?
 Vyhodnocena bude adekvátnost nastavení alokace v jednotlivých soutěžích, včetně
finančních limitů na projekty. Bude vyhodnocena efektivita a optimálnost vypsání
realizovaného počtu soutěží v daných letech a dané finanční výši.
Dochází k posílení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky, uživateli výsledku?
 Vyhodnocení bude provedeno na základě plánovaných přínosů spolupráce, uvedených v
Programu.
Jaké je využití výsledků v praxi? Jaké jsou příklady dobré praxe zavádění a využití výsledků do
aplikační sféry? Jaké faktory podporují a jaké naopak brání zavádění výsledků do praxe?
 Bude vyhodnoceno zavedení výsledků do praxe, u jakých výsledků k němu došlo, v jakém
časovém horizontu, v jakém poměru k původním projektovým plánům a podle tematickém
zaměření
 Evaluátor uvede, na základě realizovaných projektů, typické příklady dobré praxe zavádění
výsledků do aplikační sféry na úrovni podprogramů a klíčových oblastí a jaké byly překážky při
jejich zavádění.
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Jaké jsou podíly projektů dle režimů veřejné podpory a vkladu neveřejných zdrojů?
 Vyhodnoťte počty a objemy projektů dle realizovaných režimů veřejné podpory, a to včetně
typů přihlášených organizací, které tento režim realizovaly a jejich motivací k přihlášení se k
příslušnému režimu.
 Určete, jaké jsou hlavní faktory ovlivňující výši vložených neveřejných zdrojů financování.
Evaluační okruhy a otázky pro Část B: Evaluace Koncepce:
OKRUH Č. 1B: HODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE
Do jaké míry jsou naplňovány klíčové oblasti, výzkumné směry a výzkumná témata Koncepce?
 Hodnoceno bude, jakým způsobem a do jaké míry přispívá Program k naplňování
výzkumných témat, výzkumných směrů a klíčových oblastí Koncepce.
 Bude hodnoceno, jak přispěly výzkumné organizace podporované v rámci institucionální
podpory MZe k naplňování výzkumných směrů Koncepce. Jaká výzkumná témata nebyla
těmito organizacemi řešena. Která výzkumná témata byla realizována v rámci financování
z prostředků institucionální podpory.
 Bude hodnoceno, jaká výzkumná témata byla naplňována v rámci projektů Programu.
 Bude hodnoceno, jak byla výzkumná témata naplňována programem MZe Komplexní
udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“?
 Bude zhodnoceno, jaké další druhy podpor přispěly k naplňování Koncepce a které
organizace, kromě těch podporovaných v rámci institucionální podpory MZe (např.
univerzity, vysoké školy, AV ČR, podniky atd.) přispěly k naplňování výzkumných témat
Koncepce.
 Evaluátor uvede, která výzkumná témata nebyla naplněna a bude třeba se na ně zaměřit
v následujícím období.
Jsou naplňovány strategické cíle Koncepce včetně jednotlivých opatření a indikátorů?
 Je třeba zhodnotit naplňování strategických cílů Koncepce a zhodnotit co je třeba učinit pro
efektivnější plnění strategických cílů Koncepce. Zhodnoceno bude plnění jednotlivých
opatření, indikátorů a typových aktivit.
 Zhodnotit, jaká opatření je třeba učinit, aby byly lépe naplňovány strategické cíle.
 Posoudit, zda způsob poskytování institucionální podpory a požadavky na dlouhodobé
Koncepce rozvoje výzkumných organizací a periodické zprávy přispívají k plnění Koncepce.
 Posoudit, zda Program přispívá k naplňování strategických cílů Koncepce.
 Bude zhodnocen vývoj plnění indikátorů v jednotlivých letech a porovnán stav před
schválením Koncepce a po něm
 Bude zhodnoceno, kdo/co nejvíce přispívá k naplňování strategických cílů a jakou měrou se
podílely na naplnění výzkumné organizace, jimž je poskytována institucionální podpora?
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Přispívá Program k naplňování strategických cílů Koncepce?
 Bude zhodnoceno, jak Program přispívá k naplňování strategických cílů Koncepce a zda
dostatečně motivuje řešitele k zaměření na stanovené indikátory. Zhodnotit, zda existují další
typy podpor, jež přispívají k naplnění Koncepce.

OKRUH Č. 2B: HODNOCENÍ RELEVANCE KONCEPCE
Jsou uvedené výzkumné směry a výzkumná témata relevantní?
 Bude zhodnoceno, zda jsou výzkumné směry a témata aktuální a pokrývají oblasti aktuálního
zaměření zemědělského výzkumu a směry výzkumu definované ve strategických národních
i mezinárodních dokumentech. Budou navržena případná nová témata. Bude zhodnoceno,
zda výzkumná témata odpovídají potřebám výzkumné a aplikační sféry. Budou identifikována
výzkumná témata, která již nejsou relevantní.
 Hodnoceno bude zaměření a intervence Programu vůči Koncepci. Hodnoceno bude, jakým
způsobem Program přispívá k naplnění Koncepce, jaké oblasti Koncepce nejsou Programem
naplňovány. Zda by mohl Program přispět k naplňování i dalších oblastí Koncepce. Jaké
změny Programu by musely být učiněny, aby lépe přispíval naplňování Koncepce?
Jsou uvedené strategické cíle relevantní? Není třeba upravit nebo nahradit některé strategické cíle?
 Zhodnotit, zda nastavené cíle, typové aktivity, navržená opatření a indikátory plnění
odpovídají aktuální strategii řízení výzkumu na národní a mezinárodní úrovni. Zhodnotit, zda
není třeba znění cílů upravit, nebo lépe specifikovat. Zhodnotit, zda mají jednotlivé indikátory
vypovídající hodnotu a zda není třeba jejich úprava, či zrušení. Navrhnout doplnění
případných nových cílů, opatření, indikátorů či typových aktivit.
Zhodnotit, zda je Koncepce správně implementována a zda Řídící a Koordinační výbor napomáhají její
úspěšné implementaci.
 Bude zhodnocena činnost Řídícího a Koordinačního výboru a jejich přínos k plnění Koncepce.

OKRUH Č. 3B: OSTATNÍ
 Dále zde budou zahrnuty faktory a témata, která nejsou přímo uvedena v předchozích
částech hodnocení, nicméně evaluátor na ně chce upozornit.
Výstup bude zahrnovat kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení naplnění cílů Programu a Koncepce,
jejich efektivnosti, efektivity a relevance a dále zpětnou vazbu a doporučení využitelné v dalších
etapách realizace Programu a Koncepce.
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STRUKTURA VSTUPNÍ ZPRÁVY pro část A i část B:
1) Management projektu včetně plánu komunikace se zadavatelem;
2) Identifikace klíčových aktérů;
3) Detailně rozpracovaná metodologie včetně rozpracovaných evaluačních otázek (evaluační
design, metody a techniky sběru dat apod.);
4) Etapizace a harmonogram plnění zakázky.
STRUKTURA EVALUAČNÍ ZPRÁVY pro část A i část B:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Manažerské shrnutí;
Úvod do tématu a zanesení do kontextu Programu;
Analýza;
Zjištění – odpovědi na evaluační otázky;
Závěry a doporučení;
Seznam použitých zdrojů a literatury.

Předpokládaná hodnota:

1 000 000 Kč bez DPH

4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 ZZVZ.
V opačném případě je dodavatel povinen na tuto skutečnost zadavatele bezodkladně upozornit.
Dodavatel k prokázání technické kvalifikace ve své nabídce předloží:




Seznam referenčních zakázek
o Dodavatel v seznamu referenčních zakázek prokáže, že realizoval min. 3 zakázky na
významné služby za posledních 5 let. Za významnou službu se považuje služba, jejímž
předmětem je provedení evaluace Programu na podporu výzkumu a vývoje, a to v
minimálním rozsahu 500.000,- Kč/služba.
o Dodavatel v nabídce předloží seznam referenčních zakázek dle vzoru obsaženého
v příloze této výzvy. V případě, že dodavatel vzorový seznam nevyužije, musí rozsah
uváděných informací obsažených v seznamu referenčních zakázek odpovídat rozsahu
požadovaných informací dle vzorového seznamu v příloze této výzvy.
Seznam expertů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to minimálně ve
struktuře vedoucí týmu dodavatele a 2 další členové týmu (dále jen „expertní tým“) –
minimální požadavky viz níže.
o Vedoucí expertního týmu dodavatele
 vysokoškolské vzdělání;
 min. 5 let praxe v oblasti vztahující se k předmětu zakázky;
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prokazatelná účast (v odborné úloze) na min. 5 zakázkách, jejímž předmětem
bylo provedení evaluace Programu na podporu výzkumu a vývoje, a to
v minimálním rozsahu 500.000,- Kč/služba;
 zkušenosti s vedením týmu expertů a s prací v týmu (prokáže alespoň jedním
projektem, ve kterém působil na pozici vedoucího týmu).
o Člen expertního týmu1 č. 1
 min. 3 roky praxe v oblasti vztahující se k předmětu zakázky;
 prokazatelná účast (v odborné úloze) na min. 3 zakázkách, jejímž předmětem
bylo provedení evaluace Programu na podporu výzkumu a vývoje, a to
v minimálním rozsahu 500.000,- Kč/služba.
 min. 3 roky zkušenost z oblasti zemědělského výzkumu u alespoň jednoho
člena expertního týmu, tzn. u člena expertního týmu č. 1 nebo člena
expertního týmu č. 2 (např. zkušenost z oblasti realizace, financování, řízení
zemědělského výzkumu).
o Člen expertního týmu č. 2
 min. 3 roky praxe v oblasti vztahující se k předmětu zakázky;
 prokazatelná účast (v odborné úloze) na min. 3 zakázkách, jejímž předmětem
bylo provedení evaluace Programu na podporu výzkumu a vývoje, a to
v minimálním rozsahu 500.000,- Kč/služba.
 min. 3 roky zkušenost z oblasti zemědělského výzkumu u alespoň jednoho
člena expertního týmu, tzn. u člena expertního týmu č. 1 nebo člena
expertního týmu č. 2 (např. zkušenost z oblasti realizace, financování, řízení
zemědělského výzkumu).
o Dodavatel v nabídce předloží seznam členů realizačního týmu a za každého člena
týmu profesní životopis, a to dle vzoru obsaženého v příloze této výzvy. Požadované
profesní zkušenosti budou prokázány výčtem konkrétních projektů a činností,
na kterých se daný člen týmu v uvedeném období podílel.
Dodavatel může prokázat část technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je
v takovém případě povinen v nabídce předložit:



doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.

1

Zadavatel předpokládá, že součástí týmu navrženého dodavatelem pro realizaci zakázky budou nejen členové expertního týmu splňující
uvedené požadavky (tj. minimální požadavky na kvalifikaci dodavatele), ale i další osoby a odborníci.
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V případě společné účasti dodavatelů prokazují technickou kvalifikaci dodavatelé společně.
Dodavatel předkládá kopie dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace, a to v českém nebo
slovenském jazyce. Doklady o vysokoškolském vzdělání mohou být rovněž předloženy v latinském
jazyce. V případě cizojazyčných dokladů bude spolu s dokladem předložen prostý překlad do českého
jazyka.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Veškeré obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v textu návrhu smlouvy
obsaženém v příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který musí
odpovídat vzorovému textu návrhu smlouvy a ostatní části nabídky musí být s tímto návrhem
smlouvy v souladu.
Dodavatel není oprávněn měnit a doplňovat text návrhu smlouvy na jiných, než k tomu určených
místech (zejména identifikační údaje dodavatele, údaje o nabídkové ceně, případně další výslovně
požadované údaje). Doplněný návrh smlouvy bude předložen jako samostatná příloha nabídky ve
formátu doc / docx / rtf.
Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že s vymezenými obchodními a platebními podmínkami
souhlasí a bez výhrad je akceptuje pro plnění veřejné zakázky.

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění celého předmětu
veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena bude uvedena v Kč a dodavatel ji doplní do příslušného
článku návrhu smlouvy, a to v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Za správnost
určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající pro dodavatele z této
výzvy k podání nabídek a dále veškeré náklady, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí
měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení celého předmětu veřejné zakázky
nezbytné.
Nabídková cena je maximální a konečná.
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7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Dodavatel uvede v krycím listu nabídky kontaktní osobu, která bude zmocněna zastupovat
dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Prostřednictvím této osoby bude
vedena případná další komunikace v rámci zadávacího řízení.
Dodavatel v krycím listu nabídky a v příslušné příloze návrhu smlouvy identifikuje případné
poddodavatele včetně uvedení, kterou část veřejné zakázky bude poddodavatel realizovat.
Bude-li předmět veřejné zakázky realizován několika dodavateli společně, předloží tito dodavatelé ve
své nabídce smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou
nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu realizace veřejné zakázky i po
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

8. OBSAH A FORMÁLNÍ ÚPRAVA NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat:






vyplněný krycí list nabídky (dle vzoru v příloze č. 2 výzvy),
doklady ke kvalifikaci (dle článku č. 4 výzvy),
podklady pro hodnocení nabídek (dle článku č. 9 výzvy),
doplněný návrh smlouvy (dle článku č. 5 výzvy) jako samostatná příloha nabídky,
další dokumenty a doklady (pokud jsou zadavatelem požadovány).

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály,
vyjma těch dokumentů, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel. Nabídka
bude zpracována v elektronické formě ve standardním elektronickém formátu (pdf, MS Office).

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě těchto dílčích kritérií:
1. Celková nabídková cena bez DPH
2. Návrh a zabezpečení nabízeného plnění
Dílčí kritérium „Celková nabídková cena bez DPH“
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váha 50 %
váha 50 %

V rámci dílčího kritéria „Celková nabídková cena bez DPH“ bude zadavatel hodnotit celkovou
nabídkovou cenu dodavatele. Jako vhodnější bude hodnocena nabídka toho dodavatele, jehož
celková nabídková cena v Kč bez DPH bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních dodavatelů.
Nejvhodnější nabídka obdrží v tomto kritériu 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle následujícího
vzorce:
Nejnižší nabídková cena
POČET BODŮ DÍLČÍHO KRITÉRIA =

* 100
Hodnocená nabídková cena

Následně bude počet bodů dosažený každým dodavatelem přepočten váhou tohoto dílčího
hodnotícího kritéria. Výsledné číslo bude aritmeticky zaokrouhleno na 2 desetinná místa.
Dílčí kritérium „Návrh a zabezpečení nabízeného plnění“
V rámci tohoto kritéria bude nejvíce bodů přiděleno nabídce, která zadavateli nabídne nejlepší
informace o celkovém přístupu k řešení veřejné zakázky a zvolených metodických nástrojích.
Zadavatel bude hodnotit použitelnost / využitelnost navrženého postupu řešení zakázky pro potřeby
zadavatele. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle škály uvedené níže. V tomto
dílčím kritériu lze získat maximálně 100 bodů.
100 bodů – plně vyhovující a vysoce profesionální s jednoznačným průkazem porozumění hlavní
problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v této výzvě. Propracovaná, naprosto
vyhovující metodologie. Nadstandardně rozpracované evaluační okruhy a evaluační otázky, a to
zejména s ohledem na relevanci a srozumitelnost uvedeného rozpracování ve vztahu k účelu
evaluace; k jednotlivým evaluačním okruhům jsou přiřazeny takové metody, techniky a nástroje s
využitím adekvátních datových zdrojů, které se nejlépe hodí ke zjištění požadovaných informací.
Návrh realizace požadovaných činností a zpracování požadovaných výstupů, zejména s ohledem na
logickou provázanost činností a minimalizaci zbytných kroků v jejich realizaci, je nadstandardně
rozpracovaný.
70 bodů – vyhovující a profesionální. Nabídka s mírně rutinním a nejednoznačným průkazem
porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v této výzvě.
Metodologie vede k naplnění cíle projektu, je však méně propracovaná. Evaluační okruhy a evaluační
otázky jsou rozpracované ve standardním rozsahu a kvalitě (zejména s ohledem na relevanci a
srozumitelnost uvedeného rozpracování ve vztahu k účelu evaluace), k jednotlivým evaluačním
okruhům jsou přiřazeny takové metody, techniky a nástroje s využitím adekvátních datových zdrojů,
které se hodí ke zjištění požadovaných informací. Návrh realizace požadovaných činností a zpracování
požadovaných výstupů, zejména s ohledem na logickou provázanost činností a minimalizaci zbytných
kroků v jejich realizaci, je rozpracovaný ve standardním rozsahu a kvalitě.
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50 bodů – vyhovující s výhradami. Metodologie vede k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele,
uchazečem je však propracována na nižší úrovni, není detailně specifikována. Evaluační okruhy a
evaluační otázky jsou rozpracované v nižším rozsahu a kvalitě (zejména s ohledem na relevanci a
srozumitelnost uvedeného rozpracování ve vztahu k účelu evaluace), k jednotlivým evaluačním
okruhům jsou přiřazeny takové metody, techniky a nástroje s využitím adekvátních datových zdrojů,
které se pravděpodobně hodí ke zjištění požadovaných informací, ale zadavatel není o jejich
vhodnosti přesvědčen. Návrh realizace požadovaných činností a zpracování požadovaných výstupů,
zejména s ohledem na logickou provázanost činností a minimalizaci zbytných kroků v jejich realizaci,
je rozpracovaný v nižším rozsahu a kvalitě.
20 bodů – vyhovující s velkými výhradami. Metodologie vede k naplnění cíle projektu, není však
uchazečem kvalitně propracována a přesně specifikována s ohledem na potřeby zadavatele.
Evaluační okruhy a evaluační otázky nejsou rozpracované v odpovídajícím rozsahu a kvalitě (zejména
s ohledem na relevanci a srozumitelnost uvedeného rozpracování ve vztahu k účelu evaluace), k
jednotlivým evaluačním okruhům jsou přiřazeny takové metody, techniky a nástroje s využitím
adekvátních datových zdrojů, které se možná hodí ke zjištění požadovaných informací, ale zadavatel
není o jejich vhodnosti přesvědčen. Návrh realizace požadovaných činností a zpracování
požadovaných výstupů, zejména s ohledem na logickou provázanost činností a minimalizaci zbytných
kroků v jejich realizaci, je rozpracovaný nedostatečně.
0 bodů – nevyhovující. Uchazeč neporozuměl hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele
specifikovaným v této výzvě. Metodologie nevede k naplnění cíle projektu.
Celkové hodnocení
Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u
jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. V případě rovnosti
bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v dílčím kritériu
„Návrh a zabezpečení nabízeného plnění“.

10. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum:
Hodina:

Adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12272.html
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23. 4. 2019
10:00

Nabídka musí být podána v českém jazyce výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky
v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout
velikost cca 25 MB. V jedné nabídce je ale možné odeslat více souborů. Podrobné informace
nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce na adrese:
https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
Dodavatel musí být pro registraci v elektronickém nástroji E-ZAK držitelem platného zaručeného
elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
Otevírání elektronických nabídek bude neveřejné.

11. DODATEČNÉ INFORMACE
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k této výzvě či jejím přílohám. Žádosti
o dodatečné informace se přijímají prostřednictvím profilu zadavatele – elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek E-ZAK
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil případnou žádost o dodatečné informace ve lhůtě
nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídky. Při nedodržení této lhůty si
zadavatel vyhrazuje právo na žádost o dodatečné informace nereagovat.
Zadavatel uveřejní dodatečné informace do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti, a to na profilu
zadavatele na adrese https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12272.html.
Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace rovněž bez předchozí žádosti
dodavatele. V takovém případě budou dodatečné informace uveřejněny na profilu zadavatele
nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistí, že údaje či informace předložené dodavatelem
jsou nepravdivé nebo zavádějící, bude to považováno za porušení zadávacích podmínek, které může
vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo o podaných nabídkách dále jednat. Předmětem jednání mohou být
zejména skutečnosti, které jsou předmětem hodnocení, a dále konkrétní obchodní podmínky
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realizace zakázky. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo pořídit z jednání s dodavatelem
audio či video záznam nebo písemný zápis zachycující všechny podstatné skutečnosti jednání.
Obsah nabídky, upravený o případné výsledky jednání se zadavatelem, je závazný pro uzavření
smlouvy.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky se nepřipouštějí.
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
odmítnout.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez
uvedení důvodu.

13. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1

Text návrhu smlouvy

Příloha č. 2

Vzorové formuláře (krycí list, seznam referenčních zakázek, profesní
životopis)

V Praze dne

8. 4. 2019

________________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání
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