Statutární město Karlovy Vary – Městská policie
Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY

tel.: 353 118 911, e-mail: posta@mpkv.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu
1) Název akce
„Studie - zjištění pocitu bezpečí, detekce sociálních problémů“

2) Vymezení plnění zakázky
Předmětem plnění v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení sociologického průzkumu formou
sestaveného dotazníku a zpracování závěrečné zprávy. Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva a informace
vyžádané od zadavatele.
Cíl průzkumu:
Zjištění úrovně pocitu bezpečí v jednotlivých městských částech a detekce sociálních problémů s důrazem na aspekty
bezpečnosti. Zjištění postoje veřejnosti k práci policejních složek a nově zavedené formy mobilní obchůzkové služby.
Identifikace lokalit v jednotlivých městských částech, které veřejnost vnímá jako rizikové. Porovnání lokalit s ubytovnami
pro sociálně slabé občany a bez ubytoven s cílem podchytit potencionální nebezpečí vzniku vyloučených lokalit.
Základní parametry:
Konzultace a úprava navržené dotazníkové baterie (cca 10 otázek) zadavatelem.
Odborné vyškolení tazatelů z řad studentů (starší 18 let) zajištěných zadavatelem, včetně jejich finanční odměny.
Sociologický průzkum proběhne na vzorku 1.000 respondentů šetřením kontaktního typu.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předpoklad zahájení prací je říjen roku 2012.
Ukončení prací zadavatel požaduje nejpozději do 15. 11. 2012.
Místem plnění je Statutární město Karlovy Vary.

4) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek se řídí Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Karlovy Vary.

5) Požadavky na prokázání způsobilosti k provedení zakázky
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat způsobilost k provedení veřejné zakázky v rozsahu:
Doložit příslušné oprávnění k podnikání
Doložit hrubý výčet výzkumných projektů
Doložit přehled o publikační činnosti do odborných časopisů s impakt faktorem
Doložit hrubý výčet publikačních aktivit, jež se váží k výzkumným analýzám

6) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů. Předpokládaný finanční limit činí 95 000,- Kč, bez DPH
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1) Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH
2) Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky
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Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů včetně těch, které
případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že
jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy díla třeba.

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat
Soutěžní lhůta začíná následujícím dnem po obdržení výzvy.
Nabídky uchazeči doručí doporučeně poštou na adresu Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy
Vary. Nabídky musí být doručeny zadavateli do 21. 9. 2012 do 14:00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je za
okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

8) Informace
Kontaktní osobou je velitel MP K. Vary Bc. Marcel Vlasák,  353 118 901, 602 478 792 nebo manažerka prevence
Mgr. Kamila Hofmanová  353 459 209, 724 024 905.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude
předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
1) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou výzvy)
2) Obsah nabídky
3) Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek (splatnosti, návrh platebního kalendáře)
4) Termínová nabídka (celková lhůta plnění v kalendářních dnech, termín zahájení sociologického průzkumu, termín
předání závěrečné zprávy)
5) Předložit design sociologického průzkumu - studie
6) Případné další přílohy a doplnění nabídky
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně
označených „Studie - zjištění pocitu bezpečí, detekce sociálních problémů – Neotevírat zakázka“.

10) Další podmínky soutěže
 Soutěž je omezena pouze na tuzemské osoby.
 Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy o dílo s kterýmkoliv z nich, nebo do zrušení
veřejné zakázky zadavatelem.

11) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
 nehodnotit nabídku, která nesplňuje podmínky této výzvy
 soutěž zrušit
 nevracet uchazečům podané nabídky
 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži

 změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích
Zpracoval:
v Karlových Varech dne 11. 9. 2012

Bc. Marcel Vlasák
velitel městské policie
KARLOVY VARY
Přílohy :
1) formulář „Krycí list nabídky“
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
NÁZEV AKCE ……………………………………………………………………………
Údaje o uchazeči
Jméno a příjmení fyzické osoby,
nebo obchodní firma /
název právnické osoby

Adresa místa podnikání /sídla
IČ a DIČ
Statutární zástupce
uchazeče právnické osoby


Fax
e-mail
Kontaktní osoba pro jednání
ve věci nabídky
Cenová nabídka
pol. 1

Nabídková cena díla bez DPH

pol. 2

Celkem DPH (z pol. 1)
Celková cena včetně DPH
(pol. 1+2)

Termínová nabídka
Zahájení prací (přesné datum)
Ukončení prací (předpoklad)
Lhůta výstavby (počet kalendářích dní)
Záruční lhůty
Záruční lhůta

V ………………………….

dne …………………

…..………………………………….
jméno, příjmení a podpis
uchazeče / oprávněného zástupce uchazeče

Upozornění : Tento list je povinnou součástí nabídky uchazeče
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