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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA EVALUACI REKONSTRUKČNÍCH A ROZVOJOVÝCH
AKTIVIT ČESKÉHO PROVINČNÍHO REKONSTRUKČNÍHO TÝMU V PROVINCII
LÓGAR, AFGHÁNISTÁN
Předmět výběrového řízení
Předmětem výběrového řízení je evaluace rekonstrukční a rozvojové činnosti českého Provinčního
rekonstrukčního týmu v provincii Lógar (dále jen PRT /Lógar/), Afghánistán v letech 2008-2012
realizované v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Předmětem výběrového řízení je provedení ex-post evaluace v kombinaci s průběžnou evaluací
(část projektů dosud běží nebo bude čerstvě uzavřena, civilní část PRT bude v průběhu evaluace
ještě částečně fungovat, resp. ukončovat svou činnost).
Požadované druhy analýz:
1. Systémová analýza - vyhodnocení vnitřních procesů, modelů řízení, způsobů získávání
relevantních informací – analýz potřebnosti, metod realizace, kontrolních mechanismů apod.
2. Analýza dopadu/relevance - jak se aktivity PRT projevily v provincii Lógar a jaké
(očekávané/neočekávané) důsledky/dopady tyto aktivity mají či mohou mít.
Hlavní zúčastněné strany
Ministerstvo zahraničních věcí ČR („MZV“) je zodpovědné za koncepční a personální řízení
civilní části PRT Lógar, včetně vyhodnocování výsledků (evaluace).
Zastupitelský úřad („ZÚ“) ČR v Kábulu zastupuje Českou republiku v Afghánistánu, včetně
oblasti rozvojové spolupráce.
Ministerstvo obrany/Armáda České republiky jsou hlavními partnery projektu. AČR zajišťuje
veškerou logistickou podporu a ochranu civilních expertů PRT.
Cíle
1. Vyhodnocení celkového fungování civilní části PRT (řízení týmu, role ústředí, ZÚ Kábul,
spolupráce s AČR, rozvíjení vztahů s afghánskou stranou, s příjemci pomoci, s ostatními donory
apod.).
2. Vyhodnocení efektivity a potenciální udržitelnosti (tj. zejména po skončení činnosti PRT)
konkrétních aktivit a projektů ve vybraných sektorech (především zemědělství a vodní
hospodářství, částečně i školství, zdravotnictví a drobná infrastruktura).
3. Ucelené zpracování veškerých „lessons learnt“, zpětných vazeb, zkušeností jednotlivců i institucí
a doporučení pro jakékoliv budoucí rozvojové, rekonstrukční a humanitární aktivity
s bezpečnostním komponentem.
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Závěry z evaluace mají poskytnout zadavateli vyhodnocení projektu PRT Lógar z hlediska
mezinárodně uznávaných evaluačních kritérií OECD-DAC, tj. relevance, efektivity, efektivnosti,
udržitelnosti a dopadů. Při hodnocení dopadů evaluační tým zodpovědně posoudí míru, do jaké
je v daném čase a s ohledem na bezpečnostní i jiné aspekty možné dopady průkazně vyhodnotit.
Následně učiní k dlouhodobým dopadům na cílové skupiny alespoň dílčí zjištění a z nich
vyplývající alespoň částečné závěry.1
Kromě kritérií OECD-DAC evaluace posoudí hodnocené projekty také z hlediska uplatnění
průřezových principů ZRS ČR, kterými jsou:


řádná (demokratická) správa věcí veřejných;



šetrnost k životnímu prostředí a klimatu;



dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen.2

Od evaluačního týmu zadavatel očekává také komplexní posouzení intervenční logiky
hodnoceného projektu, vč. analýzy klíčových předpokladů a rizik pro dosažení cílů (bez ohledu na
jejich dřívější pojmenování či nepojmenování ze strany PRT Lógar či MZV). Pokud by evaluační
tým shledal intervenční logiku v projektové dokumentaci za neúplně či nepřesně definovanou, je
očekáváno provedení tzv. rekonstrukce intervenční logiky jako součást prací na této evaluaci.
Doporučení adresovaná evaluačním týmem MZV mají být zaměřena primárně na možné
návaznosti na hodnocené aktivity při plánování další ZRS v Afghánistánu, případně při zvažování
obdobné specifické akce do budoucna.
Spolu se zadavatelem bude na průběh evaluace dohlížet v poradenské roli také referenční skupina,
složená ze zástupců MZV – odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („MZV-ORS“),
MZV – útvar 1. náměstka („MZV-NM1“) a ZÚ Kábul. Komunikaci mezi evaluačním týmem a
referenční skupinou bude zprostředkovávat zástupce MZV-ORS. Členové referenční skupiny
budou mít právo připomínkovat zprávy odevzdané evaluačním týmem (viz níže).
Předpokládané metody:
Systémová analýza: přímé rozhovory s účastníky mise, řídícími pracovníky v ústředí, se zástupci
AČR, ZÚ Kábul a jinými složkami MZV; studium programových a strategických dokumentů,
návrhů vybraných projektů, závěrečných zpráv projektů, závěrečných zpráv expertů, emailová a
telefonická komunikace (sběr informací) s bývalými civilními experty apod.
Analýza dopadu: vyhodnocení dat získaných v rámci monitoringu projektů zajištěného přímo PRT
+ vyhodnocení dat získaných afghánským dodavatelem v kombinaci se studiem návrhů projektů,
projektovou dokumentací apod.
Rozsah požadovaných prací
1) Vybraný evaluátor dostane k dispozici veškerou (neutajovanou) dokumentaci k PRT, kterou
prostuduje a vyhodnotí (strategické plány a koncepční dokumenty, analýzy, projektová
dokumentace, manuály, instrukce, zprávy expertů apod.). Rozsah: zhruba 200 dokumentů o
průměrné délce 3 – 5 stran (hrubý odhad).
Očekává se provedení minimálně 25 řízených rozhovorů (alespoň 15 civilních expertů, 5 zástupců
MZV a 5 MO/AČR).
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Více k uplatnění kritérií OECD-DAC při vyhodnocení projektu ZRS viz povinná osnova evaluační zprávy – v příloze.
Průřezové principy jsou blíže definovány v Koncepci ZRS ČR na r. 2010-17 (k dispozici na webových stránkách
www.mzv.cz/pomoc).
2
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Ve spolupráci s MZV zpracovatel vytvoří zadávací podmínky pro afghánského dodavatele
terénních dat (zhruba 30 projektů = cca 60 rozhovorů s příjemci pomoci či obyvateli
dotčených/sousedních lokalit a s provinčními úředníky + fotodokumentace). Evaluace zahrne jednu
cestu do Lógaru a zpět (cca 5 dnů na FOB Shank s případnou 1 patrolou – návštěvou konkrétního
projektu, 1-2 dny na ZÚ Kábul).
Celková doba realizace: 3 měsíce.
Poznámka: Evaluační zpráva bude interním materiálem MZV pro vnitřní využití. Protože část
informací vztahující se k PRT je interní, citlivé a často i utajované podoby, finální zhodnocení
připadne MZV a evaluační zpráva externího dodavatele bude pouze jedním ze zdrojů tohoto
vyhodnocení.
Proto evaluační zprávy externího dodavatele nebudou volně distribuovanými materiály,
budou zcela majetkem MZV a bude na rozhodnutí MZV, zda a do jaké míry budou závěry
obou analýz publikovány.
Výstupy požadované zadavatelem, termíny


Zadavatel požaduje po evaluačním týmu odevzdání jedné průběžné zprávy a dvou
závěrečných evaluačních zpráv definovaných svým obsahem – systémová analýza a
analýza dopadu.



Průběžná zpráva detailně rozpracovává metodologii hodnocení, popisuje okruhy otázek a
hypotéz formulovaných na základě studia dokumentů a rozhovorů vedených v ČR, data,
která mají být ověřena na misi v partnerské zemi a v terénu afghánským dodavatelem.
Zpráva dále obsahuje harmonogram evaluace vč. plánu setkání, rozhovorů, fokusních
skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, apod.



Průběžná zpráva musí být odevzdána zadavateli v listinné (svázané) podobě i elektronické
podobě, a sice nejpozději 5 pracovních dnů před odjezdem týmu na evaluační misi do
partnerské země.



Podoba závěrečné evaluační zprávy se musí řídit osnovou evaluační zprávy ZRS ČR3;
délka textu každé evaluační zprávy max. 25 stran A4 (bez příloh), manažerské shrnutí
v délce max. 4 stran A4.



Závěrečné evaluační zprávy je nutné odevzdat zadavateli v listinné podobě ve 2 svázaných
výtiscích i v elektronické podobě na CD.



Pracovní verze závěrečných evaluačních zpráv musejí být odevzdány zadavateli
k připomínkám do 1. února 2013. Zadavatel shromáždí připomínky od referenční skupiny a
předá tyto zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn.
zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou
formou). Pokud je k zaslání připomínek vyzván také realizátor projektu, evaluační tým se
musí zabývat i jeho podněty.



Finální verze evaluačních zpráv musejí být odevzdány zadavateli do 15. února 2013

Další upřesnění:


3

Zkoumání výsledků projektů v partnerské (neboli přijímající rozvojové) zemi formou
evaluační mise je povinnou součástí procesu vyhodnocení. Předpokládaná délka výzkumu

Osnova evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu.
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v partnerské zemi je zhruba 5 dnů – vzhledem k specifikům pobytu a režimu v prostředí
vojenské základny, bezpečnostní situaci v oblasti apod.


Předpokládá se, že v průběhu vyhodnocení zpracovatel povede rozhovory se zástupci
MZV, ZÚ ČR v Kábulu, civilními experty a zástupci MO/AČR. Pokud to bude možné,
mohl by se zpracovatel sejít i s vybranými zástupci konečných příjemců a partnerských
organizací v Afghánistánu a/nebo s představiteli afghánské státní správy a samosprávy (a
s dalšími respondenty dle potřeby).4 Z větší části však bude zpracovatel záviset na
informacích poskytnutých mu na základě jím dodané specifikace afghánským dodavatelem
dat a civilních expertů PRT Lógar.



Od evaluátorů se očekává také konzultace na ZÚ ČR v Kábulu. Evaluační tým se může na
ZÚ obrátit se žádostí o logistickou podporu nebo s žádostí o zprostředkování rozhovorů na
ministerstvech a dalších úřadech partnerské země; měl by však asistence ZÚ využívat jen
v míře nezbytně nutné a v závislosti na aktuální kapacitě a možnostech ZÚ Kábul.

Plánovaný harmonogram
měsíc/týden
aktivita
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I
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Studium interních materiálů
PRT

X

X

X

X

X

X

X
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Zadávací řízení
- afghánský dodavatel

X

X

Sběr dat v ČR (pohovory)

X

X

X

X

X

X

Sběr dat v Lógaru
(afghánský dodavatel)

X

X

X

X

Mise do Afghánistánu

X

Vyhodnocení získaných dat
Externí evaluační zpráva

I

I.13
II
III

IV

X

X

X

X

I

II.13
II
III

IV

X

Celkové zhodnocení (interně
MZV - na podkladě evaluační
zprávy a interních podkladů)

X

Podmínky vyhodnocení:
Evaluaci může provést
a) jedna osoba – za předpokladu disponování všemi klíčovými odbornostmi požadovanými
zadavatelem v tomto vyhlášení;
b) tým složený z více osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu s odpovědností za celý
výstup vůči zadavateli);
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Při evaluační misi v partnerské zemi však nemusí jít pouze o formu individuálních rozhovorů – způsoby zjišťování a
ověřování informací vycházejí z metodologického postupu evaluačního týmu.
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c) právnická osoba disponující adekvátním týmem expertů (z nichž jeden působí jako
vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem).
Zadavatel považuje za optimální tým složený ze dvou osob, tj. hlavního evaluátora
s odpovědností za celý proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost
spočívá zejména v metodách evaluace; a experta na oblast rozvojové spolupráce,
Afghánistánu/regionu Střední Asie apod.
Členové evaluačního týmu musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti současně.
Splnění nezávislosti potvrzují čestným prohlášením odevzdaným zadavateli evaluace při podpisu
smlouvy. Podmínky nezávislosti jsou definovány takto:
Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na přípravě ani realizaci hodnoceného projektu
v jakékoli fázi.
Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem gestora, ani jím nebyl v období implementace
hodnoceného projektu; nepůsobí jako zaměstnanec či externí spolupracovník realizátora, ani
nepůsobil v období implementace hodnoceného projektu.
Hlavní evaluátor, kromě výše definovaných podmínek, se nepodílel na realizaci projektů zahraniční
rozvojové spolupráce ČR ani v zemi hodnoceného projektu, ani v sektoru hodnoceného projektu, a
sice u obou podmínek v roce předcházejícím evaluaci, v roce dané evaluace ani se nebude podílet
v roce následujícím.
Nabídky účastníků řízení musejí obsahovat:


plán práce a konkrétně popsaný metodologický přístup evaluačního týmu (tzn. metodologie
navržená specificky pro předmětnou evaluaci projektu PRT Lógar);



složení evaluačního týmu, tj. počet, jména a specializace odborníků, kteří se na evaluaci
budou podílet (včetně jejich plánovaných rolí při vypracování evaluační zprávy);



životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů k vzdělání a
zkušenostem relevantním pro předmětnou evaluaci;



nabídkovou cenu, uvedenou bez i včetně DPH.

Nabídky mohou být podávány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Nabídky v jiných
jazycích nebudou akceptovány.
Vyhlášení výběrového řízení a příjem přihlášek:
Výběrové řízení je veřejně vyhlášeno dne 14. 9. 2012.
Vaše návrhy zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) v písemné i elektronické formě
na následující adresu:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Příjem nabídek končí dne 5.10. 2012 ve 14 hod. Návrhy zaslané jiným způsobem (např. faxem
nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.
Žádost se podává v obálce označené:
 názvem výběrového řízení;
 plným jménem (názvem) žadatele a adresou;
 textem „NEOTEVÍRAT“.
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Vyhodnocení nabídek:
Došlé nabídky budou zpracovány pověřeným administrátorem, který prověří kvalifikační kritéria, a
poté předány hodnotící komisi, která návrhy posoudí a na základě hodnotících kritérií vybere
vítěznou nabídku. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn do dne 12. 10. 2012 na
webových stránkách (profilu) zadavatele.5
Kvalifikační kritéria:
 zkušenosti s metodami či teoretické znalosti metod evaluace u alespoň jednoho z členů
navrženého týmu (v přihlášce jednoznačně vyjmenujte dříve řešená vyhodnocení, analytické
studie podobného druhu, absolvovaná školení k evaluaci, školení k řízení projektového
cyklu, relevantní absolvované vysokoškolské předměty apod.);


ukončené vysokoškolské vzdělání - alespoň u vedoucího evaluačního týmu;



min. 4 roky pracovních zkušeností – alespoň u vedoucího evaluačního týmu.



alespoň komunikativní znalost anglického jazyka u všech členů evaluačního týmu, kteří se
budou účastnit mise do Afghánistánu.

Hodnotící kritéria:
 kvalita a proveditelnost předložené metodologie evaluace;


kvalita a proveditelnost plánovaného postupu prací a rozdělení úkolů v evaluačním týmu;



rozsah předchozích zkušeností vedoucího týmu, případně také dalších členů, s metodami
evaluace ve smyslu praktické aplikace (tzn. počet, komplexnost a odbornost dříve řešených
vyhodnocení);



rozsah předchozích zkušeností týmu v oblasti rozvojové spolupráce nebo humanitární
pomoci (české i poskytované jinými organizacemi);



rozsah předchozích zkušeností týmu z rozvojových nebo transformujících se zemí, zejména
z regionu Střední Asie;



znalost dárí/paštu některého člena evaluačního týmu výhodou;6



nabídková cena.

Osoba pověřená pro věcná jednání v rámci výběrového řízení:
Mgr. Vladislav Günter
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV
tel.: 224 18 2466
e-mail: vladislav_gunter@mzv.cz
Příloha:
závazná osnova evaluační zprávy ZRS ČR
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www.mzv.cz/pomoc
Jde o výhodu předkladatele nabídky, není však považováno za kvalifikační (nutný) předpoklad. Nutné prokázat
respektovanou jazykovou zkouškou či certifikátem, popř. dlouhodobým pobytem v příslušné zemi.
6

6

