INFORMACE O ZAKÁZCE
PŘÍLOHA Č. 1 VÝZVY K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH

Název tržních konzultací

Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá – poukázky pro občany na
pomoc podnikatelům Prahy 6

Zadavatel

Městská část Praha 6
se sídlem Praha 6, Čs. armády 23/601, PSČ 160 52
IČO 00063703

Předběžné tržní konzultace
Zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení k veřejné zakázce „Zajištění
realizace projektu Praha 6 pomáhá – poukázky pro občany na pomoc podnikatelům Prahy 6“, ve
kterém oznámil záměr vést předběžné tržní konzultace v souladu s §33 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Popis veřejné zakázky
Situace ve společnosti od propuknutí pandemie v ČR, resp. v Praze, je složitá a výhledy jsou podle všech
odhadů ekonomů velmi špatné. Nezávisle na sobě se ve světě chystají opatření, která mají podpořit
obnovu ekonomiky tak, jak to bylo před pandemií. Městská část Praha 6 má v současné době dobře
fungující systém služeb a obchodů. Ekonomický dopad pandemie může velmi silně tuto síť poškodit.
Vláda ČR připravuje některá opatření na podporu podnikatelů a OSVČ. Aktivity Hlavního města Praha
se zatím nezaměřují na oblast poptávky a řeší zejm. pomoc podnikatelům ve vazbě na neucelený
systém vládní podpory, který Prahu často nechává bez opory. Opatření Vlády ČR mohou částečně
pomoci pro překlenutí restriktivních opatření zejm. v rámci vyhlášeného „stavu nouze“. Problémem
ale mj. nastane v tom, že poptávka po službách a zboží v rámci zavřených provozoven se bude
obnovovat pouze velmi pozvolna. Od otevření obchodů bude podpora Vlády ČR s vysokou
pravděpodobností fakticky nulová, přičemž tržby obchodů budou minimální. Je třeba, aby i městská
část jednala ve prospěch zachování infrastruktury obchodů a služeb a bez zbytečného odkladu po
otevření provozoven představila opatření, která tento jev budou minimalizovat.
Jedno z řady opatření (vedle podpory potřebných, provozoven v majetku MČ) je možnost přímé
podpory občanů formou jednorázového posílení strany poptávky a tím zvýšit šance poškozeným
podnikatelům s provozovnami na Praze 6, kteří budou v následujících měsících bojovat o
ekonomické přežití. Tento cíl považuje MČ za veřejný zájem, dotýkající se přímo jejího území.
Jedná se o formu podpory, která umožňuje každému občanovi osobně participovat na zachování
struktury služeb na území MČ Praha 6.
Předpokládaný rámec podpory Městské části Praha 6
-

-

oprávnění získat 1000,- Kč formou účelového daru – voucheru a uplatnit je za účelem nákupu
zboží čí služeb v provozovnách registrovaných v rámci programu bude každý občan Prahy 6
splňující následující podmínky:
• trvalé bydliště v MČ Praha 6,
• ke dni registrace v systému = odeslání on-line žádosti (registraci a další povinnosti za
nezletilé občany Prahy 6 provádí rodič, nebo jiný zákonný zástupce),
• v určené lhůtě (maximálně však po dobu trvání programu) provede on-line registraci
a předloží on-line žádost o poskytnutí daru,
cizinec s trvalým pobytem v MČ Praha 6, který v rámci on-line registračního procesu doloží
formou přílohy (scan) potvrzení o trvalém pobytu,
získání daru bude podmíněno přihlášením občana pomoci on-line registračního systému
umožňující dálkový přístup (na internetu pomocí formuláře),
ověření totožnosti bude probíhat formou on-line ověření uvedených údajů proti Registru
obyvatel (ROB),
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osobní přítomnost pro ověření totožnosti bude vyžadována pouze v případě, že dojde
k duplicitním žádostem o podporu,
poukázku bude možné vytisknout, obdržet formou QR kódu (v k tomu připravené aplikaci či
mimo ni), obdržet formou kódu do textové SMS, atd.,
poukázka bude rozdělena do pěti shodných částek á 200 Kč umožňujících samostatnou
transakci v této výši, přičemž v systému bude dále umožněno rozdělit celkovou podporu na
menší poukázky min. ve výši 1 á 100,provozovna poukázku (kód) přijme k tomu určenou mobilní aplikací či skrze svůj registrovaný
přístup v systému umožňující dálkový přístup (webová aplikace),
peněžní prostředky kryjící hodnotu uplatněných poukázek budou následně proplaceny
operátorem systému jednotlivým provozovnám na základě datových výstupů z provedených
transakcí,
poukázky bude možné uplatnit u podnikatelů v oblasti služeb či obchodu, které jsou
provozovány na území MČ Praha 6 a které byly prokazatelně postiženy (uzavřeny) nařízeními
vlády a následně i nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR, přičemž se jedná o lokální
provozovatele, podnikatele či živnostníky,
některé provozovny působící v nouzovém režimu z rozhodnutí Vlády ČR v neomezeném
rozsahu, na které se program nevztahuje:
• prodejna potravin
• prodej pohonných hmot, paliv
• prodej hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
• lékárna
seznam oprávněných subjektů vznikne tak, že Městská část vyhlásí kritéria (viz výše) a
provozovny/živnostníci on-line registrací přistoupí k podmínkám programu,
zařazení provozoven a živnostníků do seznamu není nárokový a bude posouzen Městská část
Praha 6,
pro hledání souladu kritérii s žádostmi jednotlivých provozoven bude zřízena pracovní skupina,
za účelem řešení hraničních situací bude zřízena pracovní skupina, která bude specifické
žádosti posuzovat,
zřízená pracovní skupina sestaví seznam organizací (zejm. neziskových, příspěvkových, atd.),
kde bude možné uplatnit prostředky „na dobrou věc“,
žadatelům bude umožněno uvést podstatné údaje, které odůvodní žádost,
vyloučen bude internetový prodej, který v době pandemie nebyl omezen,
poukázka bude moci být uplatněna 3 měsíce ode dne zahájení programu,
celkové výdaje na realizaci programu se odhadují ve výši až 60 mil. Kč, v případě vyššího zájmu
bude svoláno zastupitelstvo a rozhodne se o navýšení rozpočtu. Objem prostředků pro občany
bude ponížen o náklady na administraci projektu. V případě vyššího zájmu bude rozhodovat
datum úspěšné registrace do projektu,
programu bude zahájen po ukončení restriktivních opatření státu (otevření prodejen) bez
zbytečného odkladu,
principem tohoto systému je svoboda volby občana uplatnit účelový dar u kteréhokoliv
oprávněného subjektu bez dalšího ovlivňování ze strany Městské části,
v případě, že občan nebude chtít uplatnit poukázku „ve svůj prospěch“, bude umožněno
prostředky uplatnit „na dobrou věc“ formou asignování daru mezi společnosti za tímto účelem

-
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vybrané Městskou částí Praha 6 (např. sociální služby, činnost mládežnických organizací,
organizací působící v oblasti školství atd.),
administrativní zátěž (call centrum, technické řešení a tedy i realizace) bude přenesena na
dodavatele předmětné zakázky. Největší část zátěže úřadu Městské části Praha 6 bude v rámci
definování seznamu prodejen, kde bude možné účelový dar – poukázku uplatnit,
předpokládaná hodnota celého projektu (tzn. včetně zajištění služeb administrátora projektu,
poskytovatele služeb, samotné hodnoty investovaných poukazů atd.) je 60.000.000,- Kč.

Předmětem veřejné zakázky „Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá – poukázky pro občany na
pomoc podnikatelům Prahy 6“ je výběr poskytovatele služeb, který zajistí realizaci výše uvedené
podpory. Poskytovatel služeb zejména zajistí webovou aplikaci registračního systému a bude ji
provozovat, stejně tak jako podporu systému, případně call centrum. Bude se dále podílet na
vymezení rámce podpory a její propagace, zajištění distribuce poukazů občanům, sítě provozoven
oprávněných k uplatnění poukazů, systému proplacení poukazů a související činnosti, včetně
zabezpečení systému podpory před zneužitím.
S pozdravem

Městská část Praha 6

