Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby
zadávané ve zjednodušeném režimu podle § 129 zákona

Název veřejné zakázky:

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na
území Jihomoravského kraje v oblasti města Ivančice
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2018-001030

Zadavatel:
Jihomoravský kraj
IČO: 70888337
se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Adresa profilu zadavatele:

2.

Jihomoravský kraj
70888337
Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky
2.1
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb
dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Dodavatelé se budou při vykazování sociálních služeb řídit metodikou k individuálnímu projektu
„Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, která bude zveřejněna na
webových stránkách projektu.
2.2
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách
(příloha dokumentace zadávacího řízení).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.3
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému pro účely veřejných zakázek:
Kód CPV:
85300000-2

3.

Sociální péče a související služby

Cena sjednaná ve smlouvě

3.1
Zadavatel ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem sjednal maximální výši vyrovnávacích
plateb pokrývajících nezbytné náklady pro poskytování vymezené sociální služby po odečtení výnosů
ze všech příjmů za dobu trvání smlouvy ve výši 6.127.200,- Kč bez DPH.

4.

Použitý druh zadávacího řízení

4.1

Veřejná zakázka byla zadávána ve Zjednodušeném režimu podle § 129 zákona.

Písemná zpráva zadavatele JMKSAS0118

Stránka 2 z 4

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

5.1

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:

Číslo
účastníka
1.

Účastník
SOS dětské vesničky, z.s.

IČO

Sídlo

00407933

Revoluční 764/17, Staré Město, 110
00 Praha 1

6.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu
6.1

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jejich výběru
7.1

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Vybraný dodavatel
Účastník

č. 1

Účastník:
IČO:
Sídlo:

SOS dětské vesničky, z.s.
00407933
Revoluční 764/17, Staré Město, 110 00 Praha 1

Odůvodnění výběru
Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť v zadávacím řízení byl v okamžiku hodnocení nabídek
jediný účastník zadávacího řízení.

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva.

9.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

9.1
Zadavatel zadával veřejnou zakázku ve zjednodušeném režimu podle § 129 zákona z toho
důvodu, že se jedná o veřejnou zakázku na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k zákonu,
když tuto veřejnou zakázku byl zadavatel povinen zadávat ve zjednodušeném režimu dle § 129 odst. 1
zákona.
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10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
10.1 Zadavatel požadoval v souladu s § 107 zákona ve spojení s § 279 odst. 2 zákona podání nabídek
v listinné podobě, když v souladu s § 279 odst. 2 se na zadavatele povinnost elektronické komunikace
mezi zadavatelem a dodavateli ve smyslu § 211 odst. 3 zákona vztahuje až od 18.10.2018, a zákon tedy
možnost podání nabídek v listinné podobě připouští

11.

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

11.1 Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části z důvodu úzké funkční, věcné, časové a místní
souvislosti požadovaných služeb.

V Brně dne 02.03.2018

podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Tejkal
2018.03.02
Tejkal Datum:
14:41:54 +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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