Vysvětlení zadávacích podmínek
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

13834

Název zakázky

Analýza dat z registrů

Registrační číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974

Název projektu

Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Název / obchodní firma
zadavatele

Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

70890749

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Mgr. Jan Tourek, radní kraje

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
Zadavatel po nás v návrhu řešení požaduje, abychom specifikovali zdroje dat a jejich dostupnost a
rizika plnění zakázky, což znamená zajištění dat a práci s nimi. Ze smlouvy přitom vyplývá, že data
jsou výhradně data vlastněná Krajem Vysočina nebo data z registrů veřejných institucí. Jejich
dostupnost a rizika spojená s jejich zpracováním jsou tak přímo ovlivněna Vámi a dalšími veřejnými
institucemi.
Rozumíme správně, že po nás v návrhu řešení chcete, abychom dopředu specifikovali data, která
Vy máte v registrech k dispozici a jaká rizika jsou s nimi spojená?
Ještě bych se rád zeptal, kdo je evaluátorem projektu, odkud pochází dané evaluační otázky, jestli
jsou součástí nějakého širšího evaluačního plánu a jestli ho budeme moct vidět?
Odpověď
Zadavatel v rámci kritéria hodnocení 2) Hodnocení kvality návrhu v čl. 7 výzvy k podání nabídky
uvedl jako předmět hodnocení následující aspekt návrhu řešení: „Specifikace zdrojů dat a zajištění
jejich dostupnosti, kvality a jednotnosti (body A a B v osnově návrhu Popisu realizace plnění)“.
Zadavatel současně v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy - Specifikace plnění v části D popsal
doporučený seznam registrů včetně základních parametrů práce s daty jak ve vlastnictví
zadavatele, tak ve vlastnictví jiných osob. Jedná se tedy o základní výčet jako podklad pro Popis
realizace plnění (odst. 6.5 výzvy k podání nabídky), který má dodavatel zpracovat a jehož
relevantní části budou předmětem hodnocení.
Zadavatel předpokládá, že dodavatel v popisu realizace plnění na základě tohoto základního výčtu
navrhne a zpracuje řešení předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž ve vztahu k výše uvedenému
aspektu návrhu řešení by dodavatel měl dle svých zkušeností a know - how specifikovat, jaké
zdroje dat a informací využije tak, aby řádně splnil předmět veřejné zakázky.
Nejedná se tedy pouze o data zadavatele, ale i jiných osob (i nad rámec doporučeného výčtu
uvedeného v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy) a o návrh řešení zajištění jejich dostupnosti,
kvality a jednotnosti.
Zadavatel dále v rámci kritéria hodnocení 2) Hodnocení kvality návrhu v čl. 7 výzvy k podání
nabídky uvedl jako předmět hodnocení následující aspekt návrhu řešení: „Identifikace realistických
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rizik předmětu plnění veřejné zakázky a způsobů jejich eliminace (bod C v osnově návrhu Popisu
realizace plnění)“.
Tato část kritéria hodnocení se nevztahuje k pouze ke zdrojům dat, jak by mohlo vyplývat z dotazu
dodavatele, ale k předmětu plnění veřejné zakázky jako celku. Tedy jak je uvedeno v čl. 7 výzvy
k podání nabídky „dodavatel musí dle svých zkušeností a know - how specifikovat, jaká jsou
realistická rizika předmětu plnění veřejné zakázky včetně vyhodnocení těchto rizik (závažná, méně
závažná) a způsob a postup mitigace nebo eliminace těchto rizik“.
Evaluační otázky a evaluační plán zpracovával zadavatel (interní evaluátor a odborný garant
evaluace ve spolupráci s realizačním týmem), evaluační plán bude k dispozici vybranému
dodavateli po nabytí účinnosti smlouvy.
Dodavatel hlavní evaluační zakázky s označením „Kvantitativní a kvalitativní výzkumy při evaluaci“
bude vysoutěžen.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

Jihlava dne dle elektronického podpisu
Mgr. Jan Tourek, radní kraje
(podepsáno elektronicky)

podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Tourek
2021.06.30
Tourek Datum:
15:54:02 +02'00'
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