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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1  

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

 

„Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ 

 

Zadavatel: 

Město Nepomuk 

IČO: 00256986 

Kontaktní adresa zadavatele: Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Jiří Švec, starosta města 

Odpovědná osoba: Mgr. Marek Baroch 

Telefon: 371 519 714, 723 437 653; fax: 371 519 755 

Email: posta@urad-nepomuk.cz 

Datová schránka: f6mbchf 

 

 

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme následující vysvětlení (upřesnění a 

doplnění) zadávací dokumentace: 

 

Pořadové 

číslo dotazu 1 
 

Dotaz :  Ve výzvě v kapitole 4.3 je uvedeno, že účastník předloží formou čestného 

prohlášení seznam významných služeb poskytnutých účastníkem 

(dodavatelem) v posledních 3 letech (tj. v letech 2012-2014). 

Není zde chyba v letech? Správně by poslední 3 roky mělo být 2014-2016. Prosím 

o objasnění a stanovení jasného požadavku na dobu realizace referenčních 

zakázek. 

 

ADRESÁT... 



 

 

Odpověď : Zadavatel uvádí, že v kapitole 4.3 písm. a) výzvy k podání nabídky je překlep, kdy 

správně mělo být uvedeno „v letech 2014-2016.“  

Zadavatel tedy požaduje formou čestného prohlášení seznam významných služeb 

poskytnutých účastníkem (dodavatelem) v posledních 3 letech (tj. v letech 2014-

2016) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, z něhož musí vyplývat, že 

v uvedeném období účastník (dodavatel) realizoval min. 3 služby v oblasti veřejné 

správy pro obec (město) nebo městský úřad nebo magistrát, jejichž cílem bylo 

vytvoření nebo aktualizace strategických dokumentů a jejichž minimální finanční 

objem (cena) byl 300.000,- Kč bez DPH za každou takovou službu (realizaci). 

Pořadové 

číslo dotazu 2 
 

Dotaz :  Ve výzvě v kapitole 4.3 je uvedeno, že řešitelský tým má být složen min. ze 4 

osob, přičemž text stanovuje pouze 3 požadované role (vedoucí projektu, 

vedoucí konzultant a vedoucí konzultant zapojení veřejnosti). Znamená to, 

že 4. osoba nemusí splňovat žádnou roli (pouze požadavek na vysokoškolské 

vzdělání)? 

Odpověď : Zadavatel uvádí, že dle kapitoly 4.3 písm. b) výzvy k podání nabídky nemusí 

4. osoba splňovat žádnou roli, pouze požadavek na vysokoškolské vzdělání 

s tím, že tato 4. osoba je členem řešitelského týmu. 

Pořadové 

číslo dotazu 3 
 

Dotaz :  U členů řešitelského týmu není nutné dodávat CV? 

Odpověď : Zadavatel uvádí, že u jednotlivých členů řešitelského týmu není nutné dodávat 

jednotlivé CV (Curriculum vitae) tj. profesní životopis osob realizačního týmu. 

Zadavatel uvádí, že dle kapitoly 4.3 písm. b) výzvy k podání nabídky požaduje, 

aby v čestném prohlášení bylo uvedeno, že každá z osob realizačního týmu je 

schopna komunikovat písemně i ústně v českém jazyce na úrovni rodilých 

mluvčích, dále že 

- Vedoucí projektu – má minimálně 5 let praxe s vedením projektů, má 

praktickou zkušenost s řízením alespoň 3 projektů v oblasti strategických 

analýz; 

- Vedoucí konzultant – má minimálně 5 let praxe v oblasti analytických 

prací, má praktickou zkušenost s tvorbou analýz pro strategické rozhodování 

nebo strategii; 

- Vedoucí konzultant pro zapojení veřejnosti – má minimálně 5 let praxe 

v oblasti zapojování veřejnosti do rozhodování, má praktickou zkušenost 

s projekty participativního plánování, účasti veřejnosti na plánování 

veřejných prostranství a komunitního plánování, má praktickou zkušenost se 

zapojením škol do plánovacích projektů.    

Pořadové 

číslo dotazu 4 
 

Dotaz :  V Kapitole 2.2 v textu, kde je popsán požadavek na zpracování 

Strategického plánu Městského úřadu Nepomuk není zcela jednoznačně 

jasné, jaké průzkumy zadavatel požaduje, resp. provedením průzkumů 

spokojenosti veřejnosti a klientů je myšleno provést 2 samostatná šetření (tj. 1. 

mezi zaměstnanci úřadu a 2. metodou mystery client) nebo se jedná o průzkum 

mezi občany se zaměřením na zjištění jejich spokojenosti s MěÚ + šetření mezi 



 

 

zaměstnanci úřadu a šetření mystery client? Všechna tato šetření mají být 

provedena 2x za dobu projektu? 

Odpověď : Zadavatel uvádí, že dle kapitoly 2.2 výzvy k podání nabídky požaduje zpracovat 

průzkum mezi občany se zaměřením na zjištění jejich spokojenosti s MěÚ + 

šetření mezi zaměstnanci úřadu a šetření mystery client s tím, že tato jednotlivá 

šetření budou provedena 1x za dobu projektu. 

Pořadové 

číslo dotazu 5 
 

Dotaz :  Co má být přesně obsahem vytvoření 3 oborových koncepcí? Toto je ve 

výzvě popsáno velmi vágně a obecně. Není jasné, zda tyto 3 oborové koncepce 

budou mít standardní strukturu strategických dokumentů – tj. podrobnější 

analýza dané oblasti, návrhová část, implementace NEBO se má jednat pouze o 

základní vyhodnocení navrhovaných projektů (vzešlých při tvorbě strategického 

plánu města). Nikde však není specifikováno, co je myšleno vyhodnocením 

projektů – z jakého pohledu, do jakého detailu, apod. 

Pro správné a věcně sepsání metodického postupu i adekvátní nacenění této 

aktivity požadujeme tuto část více specifikovat, zároveň se tak předejte 

pozdějším nesrovnalostem při samotné realizaci zakázky. 

Odpověď : Zadavatel tímto upřesňuje vymezení požadovaného plnění dle kapitoly 2.2 bod 

B. výzvy k podání nabídky („vytvoření 3 oborových koncepcí“) následovně 

(doplnění je pro lepší orientaci níže v textu zvýrazněno tučným písmem): 

B.  

Předmětem veřejné zakázky je dále definování prioritních oblastí/témat pro 

podrobnější vyhodnocení a určení navrhovaných dílčích projektů, které budou 

tvořit ucelený rámec a budou doplňovat a dále rozvíjet zpracovávanou strategii 

města v dané oblasti s tím, že tyto oblasti budou vytvořeny (definovány) na 

základě konkrétních závěrů vzešlých z rozpracovaného návrhu strategického 

plánu města. Předmětem plnění bude vznik tří oborových/tematických 

strategií/koncepcí se základním vyhodnocením navrhovaných projektů, které se 

stanou předpokladem dlouhodobého udržitelného rozvoje města a jeho blízkého 

okolí a východiskem pro čerpání zdrojů k financování konkrétních projektů a 

umožní co nejefektivněji využívat všechny zdroje financování.  

Zadavatel za účelem stanovení nabídkové ceny požadovaného plnění (tří 

oborových/tematických strategií/koncepcí) tímto stanovuje tyto prioritní 

oblasti/témata pro zpracování oborové/tematické strategie/koncepce:  

a) občanská vybavenost a koncepce dopravy 

b) zaměstnanost a podnikatelské prostředí 

c) kultura a cestovní ruch  

Zadavatel upozorňuje, že shora uvedené prioritní oblasti se mohou lišit od 

závěrů vzešlých z rozpracovaného návrhu strategického plánu města. Pakliže z 

rozpracovaného návrhu strategického plánu města vzejdou jiné prioritní oblasti, 

budou takové oblasti nahrazovat oblasti výše uvedené. 

Dílčí oborové/tematické strategie/koncepce budou připraveny v úzké spolupráci 

s veřejností a reprezentací města (vždy s uskutečněním veřejného projednání 

vybraného tématu), a to minimálně následují formou: 

a) pracovní skupina místních aktérů (kombinace veřejného projednání a 

workshopu, pracovních skupin a dalších distančních metod), 

b) interaktivní výstava návrhů (výstava + mikroweb). 



 

 

Každá ze tří oborových koncepcí města Nepomuk bude zpracována formou 

uceleného strategického dokumentu, který bude obsahovat: 

 Podrobnou situační analýzu dané oblasti (oborové koncepce) včetně 

určení cílových skupin dané oblasti a analýzy poptávky pro danou 

oblast 

 SWOT analýzu pro jednotlivé oborové koncepce 

 Definici limitujících faktorů, a to z pohledu vnějších a vnitřních vlivů 

v oblasti ekonomie a financí, místních územních a přírodních specifik, 

dále legislativy, sociologie a technologie 

 Akční plány a stanovení opatření pro dosažení cílů pro jednotlivé 

oborové koncepce 

 Rámcový finanční výhled pro jednotlivé oborové (koncepce) a jeho 

zdroje 

Předpokládaný rozsah jednotlivé oborové koncepce je 30 normostran. 

Výsledkem aktivity bude vytvoření tří oborových koncepcí města 

Nepomuk vždy formou uceleného strategického dokumentu, jejichž 

součástí budou na ně navazující akční plány jednotlivé strategie, které 

budou podkladem pro realizaci konkrétních projektů, a které budou 

východiskem pro čerpání zdrojů k financování projektů a umožní co 

nejefektivněji využívat všechny zdroje financování. 

Pořadové 

číslo dotazu 6 
 

Dotaz :  Prosím o zpřístupnění Přílohy č. 3 Výzvy – Vzorová smlouva o dílo ve 

formátu .doc. Na webu města je tato verze sice zveřejněna, nicméně při pokusu 

o stažení vyskočí hlášení o chybějícím povolení k přístupu. 

Odpověď : Zadavatel tímto sděluje, že ihned po doručení žádosti k zadávací dokumentaci 

(tj. dne 2.1.2017) prověřil dostupnost a zpřístupnění přílohy č. 1, 2 a 3 výzvy 

k podání nabídek ve formátu .doc s tím, že zjistil, že technické problémy byly 

způsobeny novou verzí FTP (File Transfer Protokol) klienta na serveru stránek 

zadavatele (města Nepomuk), když nová verze FTP automaticky z 

bezpečnostních důvodu zablokuje (bez upozornění uživatele) přístup k nahraným 

souborům, kdy povolení se zadává ručně jednotlivě na každý soubor. Po zjištění 

problému se ručně nastavily práva na čtení dokumentu.  

Zadavatel na základě doručené žádosti dodavatele dne 2.1.2017 stejného dne 

(tj. 2.1.2017) zjednal nápravu dostupnosti a zpřístupnění přílohy č. 1, 2 a 3 

výzvy k podání nabídek ve formátu .doc s tím, že tato skutečnost je zadavatelem 

promítnuta dále do prodloužení lhůty pro podání nabídek, která uplyne dne 

19.1.2017 ve 12:00 hod. (obdobně viz odpověď k dotazu poř. č. 7). 



 

 

 

Pořadové 

číslo dotazu 7 
 

Dotaz :  Vzhledem k charakteru dotazů, jejichž odpovědi mohou ovlivnit rozhodnutí 

různých uchazečů o zapojení se do veřejné zakázky, stejně tak ovlivní rozsah a 

zaměření zpracování metodického postupu realizace doporučujeme prodloužit 

lhůtu pro podání nabídek (i s ohledem na dobu vyhlášení veřejné zakázky, která 

připadla na „vánoční svátky“). 

Odpověď : Zadavatel tímto sděluje, že s ohledem na obsah a charakter dotazů k zadávací 

dokumentaci prodlužuje lhůtu pro podání nabídek s tím, že lhůta pro podání 

nabídek uplyne dne 19.1.2017 ve 12:00 hod. 

 

 

V Nepomuku dne 4.1.2017 

 

 

___________________ 

Ing. Jiří Švec 

starosta města Nepomuk 

 


