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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  
 

VYHLAŠUJE 
 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

S NÁZVEM 

  

„VYHODNOCENÍ PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ 

REPUBLIKY V MOLDAVSKU V SEKTORU „ZDRAVOTNICTVÍ“   

 

A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

INFORMACE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

Identifikační číslo: 45769851 

DIČ:   CZ45769851 

Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00 
 

Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele: 

Ing. Václav Bálek, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 
 

Zaměstnanec pověřený organizací zadávacího řízení: 

Ing. Lucie Strohwasser, Ph.D., Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 

e-mailový kontakt: lucie_strohwasser@mzv.cz a zároveň e-mailový kontakt: ors_sekretariat@mzv.cz 

tel.: +420 224 182 872 nebo tel. +420 224 182 366. 

 

Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců) 

Evaluace programů a projektů ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční 

rozvojové spolupráci a humanitární pomoci
1
, Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010 – 

2017, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018 – 2030, příslušných ustanovení Metodiky 

projektového cyklu dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce a jednotlivých relevantních 

strategických dokumentů partnerských zemí ZRS ČR. 

Předmětem zadávacího řízení organizovaného formou otevřené výzvy je nezávislé vyhodnocení jednoho 

víceletého projektu zahraniční rozvojové spolupráce („ZRS“) České republiky v Moldavsku zaměřeného na 

zavedení systému sekundární prevence diabetes a tím zvýšení kvality života osob s tímto onemocněním v 

Moldavsku díky snížení počtu úmrtí způsobených diabetes mellitus (typ 2) a omezení pozdních komplikací. 

Projekt byl realizován v gesci České rozvojové agentury (ČRA) v letech 2013 – 2017. 

Vzešlé závěry a doporučení budou vysoce relevantní pro směřování případných návazných aktivit k 

hodnocenému projektu. Externí evaluace proběhne na území ČR a v Moldavsku v období květen – listopad 

2019. 

 

Vyhodnocen bude následující projekt: 
„Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě a pěti vybraných jižních oblastech Moldavska“ 

Identifikační číslo projektu: MD-2013-008-DO-1281 

                                                 
1 Zákon č. 151/2010 Sb. a další relevantní strategické dokumenty ZRS ČR lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj v sekci Koncepce 

http://www.czda.cz/cra/projekty/www.czda.cz/cra/projekty/bosna-a-hercegovina/posilovani-kapacit-veterinarnich-laboratori-a-veterinarnich-inspekcnich-sluzeb-v-ramci-nrmp-bosna-a-hercegovina.htm
file://///ad.pragu.mzv.cz/dfs/dep/kacirkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
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Projekt je složen ze dvou realizací (dotačních titulů): 

„Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě“  

(vzhledem k teritoriálnímu rozšíření projektu v průběhu implementace byl název v r. 2015 změněn 

na „Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě a 5 vybraných jižních oblastech“) 

Gestor: Česká rozvojová agentura 

Sektor/tematická priorita: sociální infrastruktura a služby 

Doba realizace: 2013 - 2017 

Typ projektu: dotace 

Realizátor: Charita Česká republika 

Místní partner/realizátor: Asociaţia Obştească “HOMECARE” 

Celková výše prostředků na dotační titul ze ZRS: 15, 076 mil. Kč  

 

a 

 

„Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě a pěti vybraných jižních oblastech Moldavska II“ 

Gestor: Česká rozvojová agentura 

Sektor/tematická priorita: sociální infrastruktura a služby 

Doba realizace:  2017 

Typ projektu: dotace 

Realizátor: Charita Česká republika 

Místní partner/realizátor: Asociaţia Obştească “HOMECARE” 

Celková výše prostředků na dotační titul ze ZRS:  1,25 mil. Kč 

 

Hlavní zúčastněné strany 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR („MZV“) je odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce, 

včetně programování její bilaterální složky a vyhodnocování výsledků (evaluace). Tato činnost je zastřešena 

Odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („ORS“), který spolupracuje s teritoriálními 

odbory MZV, zastupitelskými úřady ČR („ZÚ“) a Českou rozvojovou agenturou („ČRA“). 

Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě („ZÚ“) zastupuje Českou republiku v Moldavské republice včetně 

oblasti rozvojové spolupráce. Úkoly koordinace a monitoringu ZRS je pověřen příslušný diplomatický 

pracovník ZÚ. 

Česká rozvojová agentura („ČRA“) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů 

v oblasti ZRS ČR, zejména pro přípravu, realizaci a monitoring bilaterálních rozvojových projektů. Výběr a 

realizace projektů a nastavení dotačních programů probíhá na základě požadavků partnerských zemí a po 

dohodě s MZV. 

 

Realizátor hodnoceného projektu 

Charita Česká republika realizovala hodnocený projekt formou dotace na základě smlouvy s Českou 

rozvojovou agenturou. 

 

Bližší informace k hodnocenému projektu 

Stanoveným cílem projektu bylo posílení odborné způsobilosti zdravotnického personálu v oblasti moderní 

diagnostiky, léčby a včasného odhalení diabetu u rizikové populace. 

Cílová skupina projektu je primárně zdravotnický personál (lékaři a předně zdravotní sestry) na odděleních 

rodinného lékařství zdravotnických center (poliklinik). Koncovou cílovou skupinou byli pacienti s diabetem. 



Stránka 3 z 10 

 

V počáteční fázi byl projekt zaměřen pilotně na zdravotnická centra města Kišiněv, posléze byla realizace 

prodloužením a návazným dotačním titulem rozšířena na další území Moldavska. 

Dlouhodobým záměrem projektu je snížit počet úmrtí způsobených diabetes mellitus a omezit pozdní 

komplikace u populace trpící tímto onemocněním v Moldavsku. 

Mezi základní výstupy rozvojové intervence podle projektové dokumentace patřilo: 

 vytvoření vzdělávacího kurzu (případně akreditovaného zdravotnického kurzu) pro zdravotnický 

personál při lékařské fakultě státní univerzity v Kišiněvě, zaměřeného dle titulu dotace.  

 vzdělání zdravotnického personálu 

 zavedení systému poskytování vzdělávacích a sociálních služeb v oblasti sekundární prevence 

diabetu pro pacienty a jejich rodiny 

 posílení včasné diagnostiky diabetu a zkvalitnění léčby 

 osvětová kampaň či mediální kampaň zaměřená na podporu včasné diagnostiky diabetu 

 diseminace výsledků či prosazování modelu sekundární prevence diabetu do systému zdravotní péče 

Moldavské republiky 

 

Hlavní aktivity zahrnovaly poradenství a sdílení zkušeností, školení pro lékaře, sestry a studenty, školení 

pacientů, veřejnou informační kampaň, tvorbu vzdělávacích materiálů a studijní cesty pro relevantní aktéry.  

Účel nezávislé evaluace a další využití výsledků   

Hlavním účelem zadávané evaluace je získat nezávislé, objektivně podložené a konzistentní závěry, zjištění 

a doporučení využitelná pro směřování případných návazných aktivit k hodnocenému projektu a pro 

rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA a dalšími aktéry o budoucím zaměření a způsobu realizace ZRS ČR 

se zohledněním Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a zejména Programu dvoustranné ZRS ČR 

s Moldavskou republikou v období 2018 – 2023. 

Evaluace proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC
2
, tj. relevance, efektivity 

(hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti), dopadů a jejich udržitelnosti, a podle dalších evaluačních kritérií 

(vnější prezentace a naplňování průřezových principů ZRS). 

Základní evaluační otázky: 

Relevance 

 Do jaké míry reflektuje hodnocená intervence priority strategických dokumentů ZRS ČR, dotčené 

partnerské země a příslušných globálních cílů (SDGs)? 

 Do jaké míry intervence reaguje na skutečné potřeby cílových skupin? 

Efektivita (hospodárnost) 

 Jak lze na základě dostupných informací hodnotit hospodárnost vynaložených finančních prostředků, 

zejména z hlediska „value for money“? 

 Do jaké míry bylo dosaženo plánovaných výstupů projektu? 

Efektivnost (účelnost) 

 Má hodnocený projekt dostatečně propracovanou logickou stavbu, včetně realistických předpokladů a 

správně stanovených výstupů, cílů a dopadů? 

 Do jaké míry intervence přispěla k dosažení plánovaných cílů?  

Dopady 

 Do jaké míry přispěl projekt ke snížení počtu úmrtí způsobených diabetes mellitus? 

                                                 
2 Více informací k uplatnění evaluačních kritérií OECD-DAC viz www.oecd.org/development/evaluation  

http://www.oecd.org/development/evaluation


Stránka 4 z 10 

 

 Do jaké míry přispěl projekt k omezení pozdních komplikací u populace trpící tímto onemocněním? 

 Jaké vnější vlivy pozitivně či negativně ovlivnily výsledky intervence? 

Udržitelnost 

 Jak byly zajištěny nejdůležitější faktory pro udržitelnost výsledků intervence? 

 Do jaké míry existuje potenciál pro replikaci zvolených přístupů (pro prevenci a léčbu diabetes nebo 

pro prevenci a léčbu jiných onemocnění v dalších oblastech Moldavska včetně Podněstří)? 

 

Další evaluační kritéria  

Evaluace posoudí projekty také z hlediska vnější prezentace (viditelnosti) a z hlediska uplatnění 

průřezových principů ZRS ČR definovaných ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce pro období 

2018–2030
3
: řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; 

dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. Evaluátoři by měli zejména posoudit, 

zda a jak průřezové principy (resp. některý z nich) přímo souvisí s tematickým zaměřením hodnocené 

intervence; zda a jak hlavní zúčastněné strany zohlednily průřezové principy při realizaci; zda narazily v 

rámci snahy o zohlednění průřezových principů na protichůdné cíle, zájmy či hodnoty na straně příjemců a 

jak tuto situaci řešily.  

Při tomto nezávislém vyhodnocení bude využita MZV certifikovaná Metodika evaluace průřezových 

principů ZRS, kterou v rámci programu Omega Technologické agentury ČR zpracovala výzkumná 

organizace Institut evaluací a sociálních analýz – INESAN, s.r.o.
 4
. 

 

Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů evaluace  

V závěrečné evaluační zprávě budou uvedena konkrétní a realizovatelná doporučení, s přidanou 

hodnotou, s uvedením stupně závažnosti a adresně určená MZV, ČRA a dalším zapojeným aktérům. 

Doporučení budou dostatečně podložená konkrétními zjištěními a závěry, řazena dle hlavního adresáta či 

stupně závažnosti s indikací další realizace navrženého opatření, časového horizontu, apod. Za účelem 

dalšího vypořádání a praktické implementace ze strany adresátů by jednotlivá doporučení neměla být 

adresována zároveň více rozdílným subjektům. 

Vyhodnocení by mělo být primárně zaměřeno zejména na systémová doporučení využitelná pro přípravu a 

realizaci budoucích projektů nebo pro úpravu stávajících programů a postupů ZRS ČR, včetně doporučení 

k realizaci evaluací. 
 

Požadované výstupy evaluace a termíny  

Spolu se zadavatelem bude na průběh vyhodnocení dohlížet v poradenské roli také expertní referenční 

skupina složená ze zástupců MZV – odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („MZV-

ORS“), MZV – odboru států severní a východní Evropy („MZV-OSVE“), zastupitelského úřadu ČR 

(„ZÚ“) Kišiněv, České rozvojové agentury („ČRA“) a nezávislého odborníka České evaluační 

společnosti.  

Komunikaci mezi evaluačním týmem a referenční skupinou bude zprostředkovávat pověřený zástupce 

MZV-ORS. Členové expertní referenční skupiny budou mít, za předpokladu zachování nestrannosti, právo 

připomínkovat zprávy odevzdané evaluačním týmem. 

 Zadavatel požaduje po zpracovateli odevzdání jedné vstupní zprávy a jedné závěrečné evaluační 

zprávy, která bude následně zveřejněna na webových stránkách MZV. Vstupní zpráva, se strukturou 

dle přiložené povinné osnovy
5
, detailně rozpracovává metodologii hodnocení, popisuje zvolené 

metody hodnocení ve vztahu k okruhům evaluačních otázek a hypotézám formulovaným na základě 

studia dokumentů a úvodních rozhovorů. Vstupní zpráva dále obsahuje harmonogram prací včetně 

plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, 

                                                 
3 viz www.mzv.cz/rozvoj 
4 viz www.mzv.cz/rozvoj/Evaluace 
5
 Osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu. 

file://///ad.pragu.mzv.cz/dfs/dep/kacirkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
file://///ad.pragu.mzv.cz/dfs/dep/kacirkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
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apod. Pracovní verze vstupní zprávy musí být předložena k připomínkám referenční skupiny 

nejpozději do 30. června 2019. 

 Vstupní zpráva musí být projednána se zadavatelem i s referenční skupinou a odevzdána zadavateli 

v listinné (svázané) podobě i elektronické podobě se zapracovanými připomínkami nejpozději 5 dnů 

před odjezdem týmu na evaluační misi do Moldavska. 

 Podoba závěrečné evaluační zprávy se musí řídit osnovou závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR
6
. 

Délka zprávy bude max. 4 strany A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran A4 textu (bez příloh). 

Zadavatel očekává, že text evaluační zprávy bude obsahovat především klíčové body nezávislého 

vyhodnocení, včetně shrnutí hlavních poznatků, základních informací o hodnocené intervenci, popisu 

použité metodologie evaluace a zejména nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících doporučení.  

 V přílohách budou uvedeny podklady pro evaluační zjištění a doplňkové informace, kvantitativní 

fakta, vzory a výsledky hodnocení dotazníků apod. dle použitých metod evaluace. V rámci zpracování 

zdrojů ověřitelných zjištění bude evaluační tým dle Etického kodexu evaluátora České evaluační 

společnosti (ČES)
7
 respektovat právo na ochranu soukromí respondentů a anonymizovat zdroje svých 

zjištění. 

 Evaluační zpráva je dle složení evaluačního týmu vyžadována buď v českém/slovenském jazyce (s 

anglickým shrnutím), nebo v anglickém jazyce (s českým shrnutím). Přílohy evaluační zprávy mohou 

být ponechány v původním jazyce zpracování.  

 Návrh závěrečné evaluační zprávy, v editované podobě a se všemi náležitostmi dle závazné osnovy, 

musí být odevzdán zadavateli k připomínkám do 10. září 2019. Zadavatel shromáždí připomínky od 

expertní referenční skupiny a hlavních aktérů podílejících se na realizaci daných projektů a předá tyto 

připomínky zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat 

do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou).  

 Zadavatel od zpracovatele očekává představení evaluační zprávy s již vypořádanými připomínkami 

referenční skupiny a dalších zapojených aktérů, tj. představení zejména hlavních zjištění, závěrů a 

doporučení, na prezentaci s diskusí uspořádané ze strany MZV-ORS. Případné zásadní dodatečné 

poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě samostatné přílohy finální verze zprávy. 

Termín prezentace bude stanoven po vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu. Evaluační 

tým zašle vizuální osnovu prezentace (PowerPoint) alespoň 2 pracovní dny před prezentací zadavateli 

k odsouhlasení. 

 Finální verze evaluační zprávy musí být odevzdána zadavateli do 15. listopadu 2019, následně bude 

zveřejněna na webových stránkách MZV. Evaluační zprávu je nutné odevzdat zadavateli v listinné 

podobě v 1 svázaném výtisku a v elektronické formě na CD/DVD nosiči. 

 

Evaluační mise a další upřesnění pro zpracovatele 

 Zkoumání výsledků hodnoceného projektu formou evaluační mise v dané partnerské zemi je povinnou 

součástí procesu vyhodnocení. Minimální délka výzkumu v Moldavské republice je 5 pracovních dnů; 

zejména se však odvíjí od metod zvolených zpracovatelem. S ohledem na celkový harmonogram 

evaluační zakázky očekává zadavatel realizaci evaluační mise v první polovině července 2019. 

Konkrétní termín stanoví evaluační tým v součinnosti se ZÚ, realizátory a místními partnery a 

institucemi zapojenými do projektu. 

 V průběhu vyhodnocení povede evaluační tým rozhovory se zástupci MZV, ČRA, ZÚ, realizátorem 

projektu, se zástupci konečných příjemců a partnerských organizací, dále s představiteli tamější státní 

správy (a s dalšími respondenty dle potřeby). 

 Těžiště svých zjištění, závěrů a doporučení by měl zpracovatel začít písemně formulovat ještě na misi 

v partnerské zemi. V průběhu evaluační mise zpracovatel uspořádá zahajovací a závěrečný brífink pro 

zúčastněné strany (relevantní úřady partnerské země, zástupce příjemců výstupů projektu, ZÚ, apod.), 

na kterém lze předpokládaná a poté získaná zjištění a závěry vyhodnocení otestovat v diskusi s těmito 

                                                 
6
 Osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu. 

7  www.czecheval.cz 
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zainteresovanými aktéry, a získat tak první zpětnou vazbu. Obdobný brífink se doporučuje uskutečnit 

také po návratu z mise s expertní referenční skupinou. Zápisy či prezentace ze závěrečného brífinku a 

případného brífinku s referenční skupinou by měly být zařazeny do příloh závěrečné evaluační 

zprávy. 

 Od evaluačního týmu se očekává také detailní konzultace s dotčeným ZÚ. Evaluační tým se může na 

zastupitelský úřad obrátit se žádostí o logistickou podporu nebo event. i s žádostí o zprostředkování 

rozhovorů na úřadech partnerské země; měl by však asistence ZÚ využívat jen v míře nezbytně nutné. 

 

Vyhlášení zadávacího řízení a podání nabídek 
 

Toto zadávací řízení probíhající formou otevřené výzvy je veřejně vyhlášeno na webových stránkách MZV 

dne 2. dubna 2019. 
 

Nabídky účastníků budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k hodnoceným projektům, které si 

zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: 

lucie_strohwasser@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz 
 

Příjem nabídek končí dne 25. dubna 2019 v 14:00 hod. (SEČ). 
 

Nabídky účastníků v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom 

vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným 

časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 
 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené: 

 plným jménem (názvem) účastníka a adresou; 

 textem: 
 

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT – IHNED PŘEDAT ORS – VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ 

ZRS V SEKTORU ZDRAVOTNICTVÍ V MOLDAVSKU“ 
 

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky či e-mailem), doručené na jiné 

adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.  

Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla 

obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele - MZV.  

V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod. 

(SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR.  

Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem zadavatele. Pro 

fyzické předání je nutno kontaktovat příslušného pracovníka pověřeného realizací zadávacího řízení, 

případně pracovníka, který ho zastupuje. 

Nabídky budou podány v jazyce českém, slovenském či anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou 

přijaty. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky 

stanovené v této výzvě k podání nabídky. 

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou 

zakázku. Veškerá vydání spojená s předložením nabídky nese plně účastník na své náklady. S výjimkou 

těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se nabídky účastníkům nevracejí a 

zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. 
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Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na 

adresu: lucie_strohwasser@mzv.cz a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 

18. dubna 2019, 23:59 hod. 

 

Evaluační tým 

Evaluaci může provést buď tým složený z více fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu 

s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli) nebo právnická osoba disponující adekvátním týmem 

expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem). 

Zadavatel považuje za optimální tým složený ze 2 - 4 osob, tj. hlavního evaluátora s odpovědností za celý 

proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách 

evaluace; experta(-ů) se zaměřením na sektor/téma hodnocené intervence se zaměřením na diabetologii 

a lokálního experta (lokálních expertů) nebo juniorního člena (juniorních členů) týmu s důkladnou znalostí 

místního prostředí; minimálně 1 člena týmu se znalostí rumunského jazyka. 

Účastník může požadovaný expertní tým doplnit o další osoby (např. tlumočníky, tazatele průzkumů, 

administrátory, odborníky zapojené do vyhodnocení nebo kontroly dat, apod.). 

 

Nabídky účastníků budou povinně obsahovat: 

 Metodologický přístup evaluačního týmu, vč. plánu prací (tzn. konkrétně popsaná metodologie 

navržená specificky pro hodnocenou intervenci ZRS ČR v Moldavsku). 

 Závazně definovaný počet dnů na misi v Moldavsku (nezahrnující dny příjezdu a odjezdu ze země). 

 Složení evaluačního týmu, tj. jména, kontaktní údaje (e-mail, mobilní telefon) a specializace všech 

expertů, kteří se na externí evaluaci budou podílet, a to včetně jednoznačného stanovení jejich účasti 

na vyhodnocení včetně jejich plánovaných rolí při evaluační misi a při vypracování evaluačních 

zpráv. 

 Strukturované životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů 

ke vzdělání, odbornosti a zkušenostem relevantním pro toto vyhodnocení. 

 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů evaluačního týmu (viz výčet předpokladů 

níže) podepsané autorizovaným zástupcem předkladatele nebo všemi členy evaluačního týmu; před 

podpisem smlouvy musí být předkladatel schopen jejich splnění prokázat pomocí 

dokumentů/potvrzení; v případě zahraničního evaluačního týmu lze prokázat jejich splnění obdobným 

zahraničním vzděláním a praxí. 

 Čestné prohlášení o nezávislosti podepsané všemi členy evaluačního týmu (viz příloha). Všechny 

fyzické osoby tvořící evaluační tým musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti 

současně a jednoznačně a musí podepsat čestné prohlášení o nezávislosti. 

 Nabídkovou cenu uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena 

opatřená prohlášením předkladatele o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu 

zakázky v orientačním rozmezí 250 000 – 400 000 Kč bez DPH.
8
 

 Závazně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů na evaluaci (viz příloha). Diety (stravné) v tabulce, 

rozpočtované na osobu a počet dnů v zahraničí, musí odpovídat příslušným českým předpisům. 

Dovolujeme si upozornit předkladatele, že MZV v roli zadavatele bude před proplacením odměny 

požadovat doložení rozsahu realizace podle jednotlivých položek schváleného nabídkového rozpočtu. 

V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany zadavatele je možné provést 

                                                 
8 Tato zakázka je zadávána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu 

veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč bez DPH. Očekávaným rozmezím zadavatel 

nedefinuje striktně minimální ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. čas 

strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zpráv, zapracování připomínek), náklady na evaluační misi do partnerské země 

(odměna členům týmu, letenky, místní doprava, ubytování, stravné, tlumočení, telefonní hovory), odměnu členům týmu za čas 

strávený závěrečnou prezentací, apod. 
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přesun mezi položkami do výše max. 10 % celkového rozpočtu a to při dodržení celkové nabídkové 

ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti nižší než rozpočtované v nabídce předložené do 

zadávacího řízení, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně vítězného 

předkladatele; budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než rozpočtované v nabídce, nebudou tyto 

náklady zadavatelem proplaceny. 

 Výpis z obchodního rejstříku, případně Výpis z živnostenského rejstříku, pokud je v něm subjekt 

předkládající nabídku zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně další 

dokument, kterým předkladatel prokáže svoji odbornost, resp. svůj právní status a zaměření. Výpis 

bude doložen v prosté kopii, přičemž nesmí být starší než 90 dnů. 

 Čestné prohlášení předkladatele o pravdivosti (viz příloha). 
 

Kvalifikační předpoklady expertů evaluačního týmu  

 Ukončené vysokoškolské vzdělání - u všech expertních členů evaluačního týmu.  

 Minimálně 4 roky pracovních zkušeností v oblasti evaluací a/nebo v sektoru zdravotnictví  - u všech 

expertních členů evaluačního týmu s výjimkou juniorních. 

 Dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) 

projektu, programu či podobné intervence – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou 

juniorních a lokálních. 

 Absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci, nebo k řízení 

projektového/programového cyklu (project cycle management), nebo k řízení orientovanému na 

výsledky (results-based management); nebo realizovaná evaluace v rámci diplomové nebo 

disertační práce v průběhu VŠ studia, která byla úspěšně obhájena a kladně hodnocena – u všech 

expertních členů evaluačního týmu s výjimkou juniorních. 

 Znalost anglického a/nebo ruského jazyka u všech členů evaluačního týmu, kteří se budou účastnit 

mise do Moldavska, a znalost rumunského jazyka minimálně u jednoho člena evaluačního týmu 

(případně zajištění tlumočnických služeb)Účastník doloží znalost cizího jazyka certifikátem o složení 

jazykové zkoušky minimálně na úrovni B1 nebo čestným prohlášením účastníka, že příslušný člen 

evaluačního týmu ovládá požadovaný jazyk na komunikativní úrovni. V případě čestného prohlášení 

je zadavatel oprávněn před uzavřením smlouvy úroveň jazykových znalostí členů týmu ověřit. 

 Kvalifikační předpoklady lze také doložit prostřednictvím referencí právnické osoby, která nabídku 

předkládá nebo referencí fyzických osob, které budou realizovat předmět plnění. 

 

 

 

Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu 

 Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na přípravě, výběru či realizaci hodnoceného projektu 

v jakékoli fázi. Nepodílel se ani na přípravě projektových návrhů, které s hodnoceným projektem 

soutěžily ve výběrovém dotačním řízení. 

 Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem gestora, ani jím 

nebyl v období přípravy a realizace hodnoceného projektu; žádný z členů evaluačního týmu nepůsobí 

jako zaměstnanec či externí spolupracovník realizátorů projektu, ani tak nepůsobil v období přípravy a 

realizace hodnoceného projektu. 

 Žádný z členů evaluačního týmu se kromě výše definovaných podmínek nepodílel na realizaci 

projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v zemi hodnoceného projektu (Moldavsko) v roce 

předcházejícím evaluaci, v roce dané evaluace, ani se na nich nebude v dané zemi podílet v roce 

následujícím. 
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Hodnotící kritéria (0-100 bodů celkem) 
 

Za hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky. 
 

Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria byla stanovena následujícím způsobem: 
 

1. Nejnižší nabídková cena (porovnávány jsou ceny nabídek bez DPH): 0-40 bodů 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 40 bodů. Ostatním nabídkám budou přiřazeny body dle 

vzorce: /hodnota nejnižší nabídkové ceny/ x /40 bodů/ : /hodnotou nabídkové ceny daného účastníka/ = 

/počet bodů pro nabídku daného účastníka/.  
 

2. Odborná kvalita, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace, vč. 

harmonogramu a postupu prací a rozdělení úkolů v evaluačním týmu: 0-30 bodů 

Maximum bodů náleží takové metodologii, která stanoví jak teoretický rámec navržených metod a jejich 

limitů, tak konkrétně rozpracuje kombinaci evaluačních kritérií OECD/DAC a navržených metod – 

zpravidla do podoby evaluačních otázek, způsobu zjišťování a triangulace údajů, apod. Očekává se 

striktní dodržování osnovy evaluační zprávy a logické propojení zjištění, závěrů a doporučení se 

stanovenými, konkrétními a realistickými evaluačními otázkami. 

Dále optimální metodologie stanoví též harmonogram prací, vč. přibližného programu mise do cílové 

země, a rozdělení úkolů a kompetencí mezi jednotlivé členy evaluačního týmu; přičemž tyto postupy jsou 

navrženy realisticky. Zadavatel uvítá, pokud se evaluace bude opírat o Formální standardy provádění 

evaluací České evaluační společnosti. Důraz bude kladen na odbornou kvalitu, konkrétnost 

zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace. 
 

3. Míra odbornosti a předchozích zkušeností evaluačního týmu v hodnocení rozvojových intervencí v 

rozvojových nebo transformujících se zemích: 0-20 bodů 

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady disponují dostatečnou odborností 

v tématice evaluací rozvojových projektů a oblastech souvisejících s hodnocenými projekty. Odbornost je 

zde chápána jako kombinace teoretického vzdělání a pracovních zkušeností. Má-li tým předkladatele 

odbornost v příbuzných oblastech, obdrží nabídka část bodů dle hloubky, šíře a přenositelnosti znalostí. 

Kritérium odbornosti a předchozích zkušeností evaluačního týmu v sektorové tematice bude hodnoceno 

na základě předložené nabídkové dokumentace. Začlenění experta v oblasti prevence a léčby diabetu 

je výhodou.  
 

4. Rozsah předchozích zkušeností členů týmu z rozvojových nebo transformujících se zemí, zejména 

z východní a jihovýchodní Evropy, a zkušeností členů týmu v oblasti rozvojové spolupráce: 0-10 bodů 

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady mohou prokazatelně nabídnout 

rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti rozvojové spolupráce či širších 

programů pomoci, práce v koncepční či výzkumné rovině ZRS a to jak z pracovního, výzkumného nebo 

podobného pobytu v rozvojových nebo transformujících se zemích, včetně některé ze zemí východní a 

jihovýchodní Evropy; tak z rozvojové spolupráce jako činnosti a součásti zahraniční politiky. Zkušenost 

přímo z Moldavska je výhodou. 
 

Kritéria č. 2, 3 a č. 4 budou hodnocena na základě předložené nabídkové dokumentace.  
 

U 2. – 4. dílčího hodnotícího kritéria nemusí žádná nabídka dosáhnout nejvyššího počtu bodů. Body 

přisuzuje odborná hodnotící komise. 
 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podá účastník, který získal nejvíce bodů v součtu všech kritérií a splní 

všechny další požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

 

Vyhodnocení nabídek 

Nabídky obdržené zadavatelem ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou komisí pro otevírání 

obálek s nabídkami, která je zkontroluje po formální stránce z hlediska požadavků stanovených ve 

vyhlášeném zadávacím řízení. Vyhovující nabídky budou předány hodnotící komisi, která je posoudí a na 
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základě hodnotících kritérií vybere nejvhodnější nabídku ve smyslu platného Statutu a jednacího řádu 

hodnotící komise pro výběr projektů předložených v rámci výběrových řízení MZV ČR pro oblast 

zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.  

Po rozhodnutí a schválení výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel (MZV) všem dotčeným účastníkům 

nejpozději do 5 pracovních dnů oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

Příkazní smlouva 

S vítězným evaluačním týmem uzavře zadavatel příkazní smlouvu o vyhodnocení projektu ZRS ČR 

v Moldavsku, a to v souladu s ustanovením § 1724, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. Součástí smlouvy je prohlášení obou smluvních stran, že skutečnosti uvedené ve 

smlouvě a jejích případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 

zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv 

dalších podmínek. Povinnou přílohou příkazní smlouvy je seznam povinných náležitostí evaluační zakázky. 

 

Závěrečné ustanovení 

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci tohoto vyhlášení s výjimkou těch nabídek, 

které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. MZV ČR si jako zadavatel výslovně vyhrazuje 

právo uveřejněné podmínky zadávacího řízení kdykoliv změnit nebo toto zadávací řízení zrušit bez udání 

důvodů
9
. 

 

 

Přílohy: 
 

Vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky) 

 

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky) 

 

Vzor tabulky nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky) 

 

Závazná osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR 

 

Závazná osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR  

                                                 
9 Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Oddíl 6. - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku) 

 


