Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
zadávaná podle ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále
rovněž jen „Zákon“), s Pravidly pro žadatele a příjemce (dále jen Pravidla) a
podle metodického pokynu ředitele odboru ZSP MHMP č. 1/2018 s názvem:

„Analýza situace bezdomovectví v Praze“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
Veřejná zakázka bude financovaná z Operačního programu zaměstnanost, jako projekt: Koordinace systémového řešení
bezdomovectví v Praze CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené
jako Odpověď zadavatele).
Dotaz č. 1:
v příloze "Zkušenosti členů realizačního týmu" je místo pro podpis - instrukce zní, že se má jednat o "vlastnoruční
podpis", chceme se zeptat, zda lze vložit kopii vlastnoručního podpisu nebo má jít o originál podpisu.
Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 2:

V nabídce v listinní podobě je vyžadován vlastnoruční podpis osoby, která zkušenosti prokazuje. Tabulka
má podobu čestného prohlášení a údaje v ní obsažené budou použity pro hodnocení nabídek.

V odstavci 8.6.1.2 b) je uvedeno, že má být provedeno mapování trajektorie osob bez domova (min. 1000 osob)
- je zde myšleno 1000 "bezdomovců" nebo jiných osob? Toto má být výsledkem terénního šetření nebo součást
dotazníkového šetření? Je to poměrně velký vzorek respondentů a náklady na tuto položku nejsou uvedeny v
krycím listě v tabulce nákladů, tak nevíme, kam to zařadit terén/dotazník?
Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 3:

Jak uvádí zadávací dokumentace, pro řešení této části výzkumu se předpokládá, že “dodavatel musí využít
jak desk research, tak terénní šetření.“ Dále upřesňuje, že “V rámci terénního šetření musí být provedeno
dotazníkové šetření mezi nejméně 150 respondenty z řad osob bez domova a hloubkové rozhovory s
nejméně 15 osobami bez domova a 15 poskytovateli sociálních služeb.“ Mapování trajektorií 1000 osob
bez domova může být tedy provedeno kombinací metod, přičemž zadavatel poskytne součinnosti při
získávání anonymizovaných datových souborů o uživatelích sociálních služeb od poskytovatelů sociálních
služeb.

V dalším odstavci 8.6.1.2 c) jsou zmíněny potřeby osob bez domova - budou stanoveny na základě analýzy
reprezentativního vzorku individuálních plánů - tyto plány jsou plány pro bezdomovce a jsou tvořeny
poskytovateli? Ti je předloží k analýze nebo je poskytne zadavatel? A na základě terénního šetření mezi osobami
- toto spadá do části zúčastněného pozorování?
Odpověď zadavatele:
Zadávací dokumentace stanovuje, že “Tyto potřeby budou stanoveny nejen na základě analýzy
reprezentativního vzorku individuálních plánů, ale i na základě terénního šetření mezi osobami bez
domova.” Při zajištění vzorku individuálních plánů od poskytovatelů sociálních služeb poskytne zadavatel
řešiteli součinnost. Co se týče podoby terénního šetření k potřebám osob bez domova, není vyloučeno ani
využití zúčastněného pozorování. Přesné vymezení logické návaznosti, kombinace a rozsahu jednotlivých
použitých metod bude upřesněno na základě plánu výzkumu, předloženého řešitelem v rámci prvního
kontrolního dne.
Dotaz č. 4:
Poslední dotaz se týká zúčastněného pozorování - v ZD je uvedeno, že dodavatel musí realizovat zúčastněné
pozorování v délce 21 pracovních dní.
Chtěli bychom upřesnit, zda se má jednat o pozorování jednoho výzkumníka nebo více osob? Na jednom místě
nebo více místech?
Kde přesně má toto pozorování probíhat? Na ulici s lidmi bez domova/v prostorách zařízení soc. služeb?
Zda se má jednat o "přiznané" pozorování v rozsahu 21*8 hod nebo skryté 21*24 hod?
Odpověď zadavatele:
Zúčastněné pozorování může probíhat jak na ulici, tak i v zařízeních soc. služeb a to “přiznaně” i “skrytě“
(pochopitelně při dodržení pravidel zákonnosti a etičnosti výzkumu). Může být realizováno menším počtem
či pouze jedním výzkumníkem. Přesné vymezení logické návaznosti, kombinace a rozsahu jednotlivých
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použitých metod bude upřesněno na základě plánu výzkumu, předloženého řešitelem v rámci prvního
kontrolního dne.
Touto odpovědí bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona. Zadavatel vzhledem
k charakteru vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
V Praze dne 20.4.2020
Ve spolupráci se zadavatelem vypracoval:
Ing. Luděk Kaňák
za zastupujícího zadavatele
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