STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
18. schůze rady města dne: 17.10.2017
Bod pořadu jednání:
Vyhodnocení zadávacího řízení na poskytovatele sociálních služeb projektu Azylový dům pro ženy
a rodiny s dětmi
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na poskytovatele sociálních služeb projektu IPRÚ
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu - Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ, v rámci 10. výzvy
IPRÚ Liberec - Jablonec n/N. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, kterou podal uchazeč Návrat, o. p. s.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyhodnocení zadávacího řízení na poskytovatele sociální služby
Zpracoval:

Futóová Veronika, Mgr. - vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

Projednáno s:

Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí
PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na poskytovatele sociální služby a výběr nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku "Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi - poskytování sociální
služby", kterou podal účastník Návrat, o.p.s., IČ 27323773
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru poskytovatele sociální služby dle Přílohy
č. 1 a Rozhodnutí zadavatele o výběru poskytovatele dle Přílohy č. 2
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.10.2017

2. po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření partnerské smlouvy s
vybraným uchazečem Návrat, o.p.s., IČ 27323773, dle Přílohy č. 3
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.11.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 722/2017, dne 18. 7. 2017, vypsání zadávacího řízení na
poskytovatele sociální služby v rámci projektu IPRÚ „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“,
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu - Sociální infrastruktura Integrované projekty IPRÚ. Veřejná zakázka na služby byla zadávána ve zjednodušeném režimu dle
§ 129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“).
Předmětem zakázky je poskytování sociální služby Azylové domy dle zákona č. 108/2006, o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), s tím, že náklady na
poskytování sociální služby si zajišťuje poskytovatel sociální služby (v rámci veřejné podpory a úhrady
od uživatelů sociální služby). Z IROP je poskytována finanční podpora na vybudování zařízení
poskytování sociální služby (tj. na rekonstrukci objektu a související vybavení).
Poskytovateli sociálních služeb bude bezplatně předán do užívání objekt azylového domu (ve Věkově
318/14, Liberec XIV - Ruprechtice) včetně vnitřního zařízení objektu, a to po celou dobu trvání
partnerské smlouvy, která bude uzavřena na dobu neurčitou.
Záměr o výpůjčce budovy čp. 318 (stavba občanského vybavení stojící na p. p. č. 1242/1), p. p. č. 1242/1
(zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č.1242/2 (ostatní plocha) a p. p. č. 1243/5 (ostatní plocha), to vše
v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec; za účelem poskytování sociální služby dle zákona o sociálních
službách; byl na úřední desce statutárního města Liberec vyvěšen od 28. 4. 2017 do 15. 5. 2017.
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla vyhlášena a zveřejněna dne 7. 8. 2017 s tím, že
lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 9. 2017 do 10:00 hodin.
Veřejná zakázka byla soutěžena v rozsahu:
-

získání oprávnění k poskytování sociální služby Azylové domy (tj. rozhodnutí o registraci dle
zákona o sociálních službách);

-

poskytování sociální služby Azylové domy dle zákona o sociálních službách a v souladu

s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů:
ü
ü
ü
-

pro cílovou skupinu - osoby bez přístřeší (ženy) + rodiny s dítětem/dětmi
časový rozsah - nepřetržitě
s kapacitou - 10 klientů / 10 lůžek (ženy) + min. 3 klienti / 10 lůžek (rodiny s dětmi);

financování sociální služby po celou dobu trvání partnerské smlouvy.

Nabídky byly hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, bodovým systémem níže uvedených
kritérií:
1. Zkušenosti se službou sociální prevence v pobytové formě
(tj. počet měsíců poskytování sociální služby)

45 %

2. Technická úroveň - způsob zajištění sociální služby
(tj. zpracování 3 vybraných Standardů kvality poskytování sociální služby)

35 %

3. Celková výše úhrady za úkony spojené s poskytnutím ubytování
A. Výše úhrady za poskytnutí ubytování pro jednu osobu
(tj. požadovaná cena za ubytování za 1 den pro klienta z cílové skupiny „ženy“)

10 %

B. Výše úhrady za poskytnutí ubytování pro rodinu
(tj. požadovaná cena za ubytování za 1 den pro klienta s dítětem z cíl. skupiny „rodiny s dětmi“)
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10 %

Zadavateli byla ve stanovené lhůtě doručena jediná nabídka, a to od uchazeče Návrat, o. p. s., IČ
27323773.
Hodnotící komise dne 13. 9. 2017 (viz Příloha č. 4) posoudila splnění zadávacích podmínek
a vyhodnotila nabídku uchazeče Návrat, o. p. s. jako vítěznou nabídku. Následně byl uchazeč vyzván
k doložení dokladů (v originále či úředně ověřené kopii) prokazujících splnění kvalifikačních
předpokladů. Po jejich doložení hodnotící komise dne 3. 10. 2017 navrhla zadavateli uzavření smlouvy
s uvedeným vybraným uchazečem.
Předpoklad zahájení poskytování sociální služby Azylové domy je stanoven k 1. 4. 2019.
Dle článku VIII odst. 5 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.
Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek
se povinnost zveřejnění řídí ZZVZ.
Přílohy:
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