
 

Písemná zpráva zadavatele 

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

o zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 

Název veřejné zakázky: 

Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči 
v Jihomoravském kraji 2018 - 2020 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne: 

17.10.2017 

Zadavatel: 

Jihomoravský kraj 
IČO: 70888337 

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82 
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1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele:    Jihomoravský kraj 
IČO:      70888337 
Sídlo:      Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82 
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: JUDr. Bohumil Šimek, hejtman 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmět plnění veřejné zakázky 

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se 
osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem 
na přechodnou dobu a přípravy dětí žijících v rodinách osob vhodných stát se osvojiteli nebo 
pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu, a to podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

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: 

80400000-8 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání 
80521000-2 Vzdělávací programy 
80522000-9 Vzdělávací semináře 
98000000-3 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům 
85312110-3 Péče o děti 
85312330-1 Pomoc při plánování rodiny 
85320000-8 Služby obyvatelstvu 

3. Cena sjednaná ve smlouvě 

3.1 Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí: 

 3090,- Kč bez DPH za provedení přípravy jednoho žadatele o osvojení, 

 4090,- Kč bez DPH za provedení přípravy jednoho žadatele o pěstounskou péči, 

 5999,- Kč bez DPH za provedení přípravy jednoho žadatele o pěstounskou péči na 
přechodnou dobu, 

 100,- Kč bez DPH za každou 1 výukovou hodinu při provedení přípravy jednoho dítěte 
žijícího v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, včetně pěstounů na 
přechodnou dobu. 
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4. Použitý druh zadávacího řízení 

4.1 Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona. 

5. Označení účastníků zadávacího řízení 

5.1 Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku: 

Číslo 
účastníka 

Účastník IČO Sídlo 

1. Sdružení pěstounských rodin z.s. 64326471 
Anenská 10/10, Staré Brno, 602 00 

Brno 

2. Skleněnka, z.s. 03909930 
Nová 1226, 698 01 Veselí nad 

Moravou 

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 

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. 3 

Účastník:  TRIADA-Poradenské centrum, z.ú. 
IČO:   26647486 
Sídlo:   Orlí 516/20, 602 00 Brno 

Odůvodnění výběru 

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: 
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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. 

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. 

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: 

nabídka s nejnižší hodnotou 
počet bodů kritéria =  --------------------------------------- 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 vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce.  

Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce: 

hodnocená nabídka 
počet bodů kritéria =  ---------------------------------------- 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. 
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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 %. 

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bylo 
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna 
kritéria hodnocení v součtu. 

Výpočet bodového hodnocení 

Nabídka č.:                     1       

Název účastníka: Sdružení pěstounských rodin z.s. 

    
Počet bodů 

kritéria Váha kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Nabídková cena v Kč 
bez DPH 

2.943.810,- 87,36 90% 78,62 

Délka poskytování 
sociálně-právní 
ochrany 

16 let 94,12 10% 9,41 

 Celkový počet získaných bodů:  88,03 

 

Nabídka č.:                     2       

Název účastníka: Skleněnka, z.s. 

    
Počet bodů 

kritéria Váha kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Nabídková cena v Kč 
bez DPH 

3.333.060,- 77,15 90% 69,44 

Délka poskytování 
sociálně-právní 
ochrany 

2 roky 11,76 10% 1,18 

 Celkový počet získaných bodů:  70,62 
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Nabídka č.:                     3       
Název účastníka: TRIADA-Poradenské centrum, z.ú. 

    
Počet bodů 

kritéria Váha kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Nabídková cena v Kč 
bez DPH 

2.571.756,-  100  90% 90 

Délka poskytování 
sociálně-právní 
ochrany 

13 let 76,47 10% 7,65 

 Celkový počet získaných bodů: 97,65 

 

Nabídka č.:                     4       
Název účastníka: TRIALOG, z.s. 

    
Počet bodů 

kritéria Váha kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Nabídková cena v Kč 
bez DPH 

2.949.000,-  87,21 90% 78,49 

Délka poskytování 
sociálně-právní 
ochrany 

17 let 100 10% 10 

 Celkový počet získaných bodů: 88,49 

 

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. 

Pořadí nabídek: 

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 

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva 

8.1 Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva. 
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9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání 
nabídky namísto elektronických prostředků 

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. 

V Brně dne 20.12.2017 

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