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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zpracování srovnávací studie na téma "Zahraniční platformy a jejich 

fungování"

Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Tato výzva k podání nabídky nespadá pod aplikaci zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel
A.N.O. – Asociace nestátních organizací, společnost se sídlem Karoliny Světlé 
286/18, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 638 39 539, vedená u 
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 59034 (dále jen "Zadavatel").

Předmět nabídky
Předmětem předložené nabídky bude zpracování srovnávací studie zaměřené na 
zahraniční platformy srovnatelné se Zadavatelem (dále jen "Studie"), tedy organizace 
typu střešních organizací, které v oblasti prevence a léčby závislostí působí 
v zahraničních zemích, a to zejména v zemích Evropské unie či v zemích 
srovnatelných s Českou republikou (dále jen "Střešní organizace").

Navrhovatel předloží nabídku, jejímž předmětem bude Studie, která bude zahrnovat 
zmapování existence Střešních organizací a odpověď na následující otázky ohledně 
fungování Střešních organizací:

(a) zda a ve kterých zemích se Střešní organizace vyskytují;

(b) jaký mají Střešní organizace právní statut (zda se jedná o nestátní organizace, 
či o organizace jiného typu a jakého);

(c) kdo je zřizovatelem či zakladatelem Střešních organizací; 

(d) jakou mají Střešní organizace členskou základnu (počet členů, jejich 
specifikace, jak Střešní organizace pobízí potenciální členy ke vstupu, jaký 
servis poskytují svým členům, přehled činností, jejich četnost a rozsah);

(e) jakým způsobem jsou Střešní organizace financovány (státní či nestátní zdroje 
a konkretizace těchto zdrojů);

(f) jakým způsobem Střešní organizace realizují svou činnost (charakteristické 
činnosti, do nichž se zapojují); a

(g) přehled zdrojů, z nichž Studie čerpá a přehled kontaktů na Střešní organizace 
obsažené ve Studii.
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Součástí Studie bude závěrečná kapitola obsahující návrhy a doporučení, inspirované 
zjištěními z působení a fungování Střešních organizací, na konkrétní zlepšení činnosti 
Zadavatele.

Další podmínky
Studie bude zpracována v minimálním rozsahu 20 normostran, Zadavatel požaduje 
dodání Studie nejpozději do 30. září 2018, a to elektronicky na email ředitelky 
Zadavatele Mgr. et Mgr. Nory Staňkové nora.stankova@gmail.com. Maximální 
celková cena Studie bude 50 tis. Kč.

Navrhovatelem předložená nabídka bude obsahovat zejména:

(a) předmět nabídky;

(b) cenu; a

(c) termín dodání.

Nabídka bude předložena nejpozději do 11. června 2018, a to elektronicky na email 
ředitelky Zadavatele Mgr. et Mgr. Nory Staňkové nora.stankova@gmail.com. 
Navrhovatel bude Zadavatelem informován o přijetí či nepřijetí nabídky elektronicky 
na emailovou adresu, z níž byla nabídka odeslána, a to nejpozději do 11. července 
2018.

Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k podání nabídky odvolat, změnit či doplnit či 
všechny předložené nabídky odmítnout.

V Praze dne 17. května 2018

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně

tel.: +420 777 916 253

email: rampachova@asociace.org 


