Oznámení
o výběru dodavatele
podle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona

Zadavatel Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
(dále jen „zadavatel“), oznamuje, že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Zajištění
příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2018 - 2020, sp. zn. zadavatele:
JMKNRP0817 (dále jen „veřejná zakázka“),
rozhodl takto:
Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele:
TRIADA-Poradenské centrum z.ú., IČO: 26647486, se sídlem: Orlí 516/20, 602 00 Brno.

Součásti oznámení o výběru
-

zpráva o hodnocení nabídek
výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
Identifikace zadávacího řízení
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2018 - 2020

Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely
osoby pověřené zadavatelem
Seznam hodnocených nabídek
Číslo
účastníka

Účastník

IČO

1.

Sdružení pěstounských rodin
z.s.

64326471

2.

Skleněnka, z.s.

03909930

3.

TRIADA-Poradenské centrum,
z.ú.

26647486

Orlí 516/20, 602 00 Brno

4.

TRIALOG, z.s.

60575450

Colova 2182/17, Žabovřesky,
616 00 Brno

Sídlo
Anenská 10/10, Staré Brno, 602
00 Brno
Nová 1226, 698 01 Veselí nad
Moravou

Popis hodnocení nabídek
Hodnocené údaje
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:
a) Délka poskytování sociálně-právní ochrany.
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:
a) Nabídková cena,
b) Délka poskytování sociálně-právní ochrany.
V rámci kritéria hodnocení Nabídková cena byla hodnocena nabídková cena zpracovaná podle
zadávací dokumentace.
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V rámci kritéria hodnocení Délka poskytování sociálně-právní ochrany byla hodnocena délka (počet
roků), po kterou dodavatel disponuje rozhodnutím o pověření k poskytování sociálně právní ochrany,
přičemž při hodnocení se vycházelo z údaje uvedeného v krycím listu nabídky.
Popis hodnocení údajů
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek
v jednotlivých kritériích takto:
Pro vyhodnocení nabídek byla použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
nabídce byla přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost nabídky v rámci příslušného kritéria
hodnocení.
Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu
kritéria, tj.:
a) Nabídková cena,
získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:

počet bodů kritéria =

nabídka s nejnižší hodnotou
--------------------------------------- x 100 (bodů)
hodnocená nabídka

Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejvyšší hodnotu
kritéria, tj.:
b) Délka poskytování sociálně-právní ochrany,
získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty
hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

počet bodů kritéria =

hodnocená nabídka
---------------------------------------- x 100 (bodů)
nabídka s nejvyšší hodnotou

Takto vypočtená bodová hodnocení byla stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa a byla
dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová hodnocení byla následně
rovněž stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi
kritérii takto:
a) Nabídková cena

váha: 90 %,

b) Délka poskytování sociálně-právní ochrany

váha: 10 %.

Oznámení o výběru JMKNRP0817

Stránka 3 z 8

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bylo
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která
získala nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.
Popis srovnání hodnot
Hodnoty konkrétních údajů z nabídek odpovídajících kritériím hodnocení, hodnocení konkrétních
údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení a srovnání konkrétních hodnot získaných při
hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení vyplývají z výpočtu bodového hodnocení nabídek, jenž
tvoří přílohu č. 1 zprávy o hodnocení nabídek.
Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí nabídek:
Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka
zadávacího řízení: TRIADA-Poradenské centrum, z.ú., IČO: 26647486, se sídlem: Orlí 516/20,
602 00 Brno.
1. TRIADA-Poradenské centrum, z.ú.

počet bodů:

97,65 bodů

2. TRIALOG, z.s.

počet bodů:

88,49 bodů

3. Sdružení pěstounských rodin z.s.

počet bodů:

88,03 bodů

4. Skleněnka, z.s.

počet bodů:

70,62 bodů

Přílohy zprávy o hodnocení nabídek
-

výpočet bodového hodnocení

Oznámení o výběru JMKNRP0817

Stránka 4 z 8

PŘÍLOHA Č. 1 ZPRÁVY O HODNOCENÍ NABÍDEK - VÝPOČET BODOVÉHO
HODNOCENÍ
Nabídky podané do zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění příprav žadatelů
o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2018 - 2020“ získaly tato bodová hodnocení:
Nabídka č.:
Název účastníka:

Nabídková cena v Kč
bez DPH
Délka poskytování
sociálně-právní
ochrany

1
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Počet bodů
kritéria

Váha kritéria

Bodové
hodnocení

2.943.810,-

87,36

90%

78,62

16 let

94,12

10%

9,41

Celkový počet získaných bodů:

Nabídka č.:
Název účastníka:

Nabídková cena v Kč
bez DPH
Délka poskytování
sociálně-právní
ochrany

2
Skleněnka, z.s.
Počet bodů
kritéria

Váha kritéria

Bodové
hodnocení

3.333.060,-

77,15

90%

69,44

2 roky

11,76

10%

1,18

Celkový počet získaných bodů:

Nabídka č.:
Název účastníka:

Nabídková cena v Kč
bez DPH
Délka poskytování
sociálně-právní
ochrany

88,03

70,62

3
TRIADA-Poradenské centrum, z.ú.
Počet bodů
kritéria

Váha kritéria

Bodové
hodnocení

2.571.756,-

100

90%

90

13 let

76,47

10%

7,65

Celkový počet získaných bodů:
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Nabídka č.:
Název účastníka:

Nabídková cena v Kč
bez DPH
Délka poskytování
sociálně-právní
ochrany

4
TRIALOG, z.s.
Počet bodů
kritéria

Váha kritéria

Bodové
hodnocení

2.949.000,-

87,21

90%

78,49

17 let

100

10%

10

Celkový počet získaných bodů:
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VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO
DODAVATELE
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Viz Podrobný zápis o posouzení splnění vybraných podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného
dodavatele.

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona – vybraný dodavatel předložil:
- pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí alespoň v rozsahu dle § 48 odst. 2 písm. e)
zákona č. 359/1999 Sb.
Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona – vybraný dodavatel předložil:
- seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
s uvedením údajů o jejich nejvyšším dosaženém vzdělání, obsahu a délce odborné praxe,
přičemž
každá
z těchto
osob
má
odbornou
způsobilost
ve
smyslu
§ 49a zákona č. 359/1999 Sb.

Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je
zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a) zákona
Zadavatel si v zadávací dokumentaci nevyhradil další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104
odst. 1 písm. a) zákona.

Výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. b) zákona
Zadavatel si v zadávací dokumentaci nevyhradil další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104
odst. 1 písm. b) zákona.

Přílohy výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Přílohy:
-

podrobný zápis o posouzení splnění vybraných podmínek účasti v zadávacím řízení
vybraného dodavatele
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V Brně dne 24.11.2017

podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Tejkal
Datum: 2017.11.24
Tejkal
12:21:54 +01'00'
______________________________

Jihomoravský kraj
v. z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
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