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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA 

Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí 736 01 

 

 

 
 
VÁŠ DOPIS Č.j..:  
ZE DNE:  
NAŠE  Č.j..: SPR/      /18/Mg.Pet. 
VY IZUJE: Mgr. Pet eková 
PRACOVIŠT : Služby pro p stounské rodiny    
TEL.:  599 505 324 
E-MAIL:  vedouciporadny@ssmh.cz 
DATUM:  30.8.2018 
 
 
 
 
 

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace 
 
Sociální služby města Havířova Vás, jako případného zájemce o níže uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu, tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace. 

 
Identifikační údaje 
veřejného zadavatele: 

Sociální služby města Havířova 

Sídlo: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí 

IČ:    60337583 

DIČ: CZ60337583, nejsme plátci DPH 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Milan Černý, ředitel 
e-mail: sekretariat@ssmh.cz 

tel.: 599 505 311 

Název veřejné zakázky: „Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v roce 2019“ 
Spisové číslo VZ: VZ/05/SPR/2018 
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

 

V souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen zákon), se jedná o zakázku zadávanou mimo režim zákona, přičemž 
zadavatel uvádí, že pokud je ve výzvě na tento zákon odkazováno, je tak učiněno 
pouze z důvodu specifikace rozsahu prokázání kvalifikace. 

Předmět veřejné 
zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích, 
vzdělávacích a ostatních služeb pro tři víkendové vzdělávací pobyty 

pěstounských rodin v mimoměstské aglomeraci v okruhu do 50 km od 

Havířova v období od května do září 2019.  
Počet osob na jednom víkendovém pobytu: 40 osob což je 7 – 10 rodin. 

 
Termíny pobytů: 

- termín: květen 2019  
- termín: červen 2019 

- termín: září 2019 

 

Požadavky na ubytování: 
- pobyt začíná vždy v pátek mezi 14,00 – 15,00 hod. a končí v neděli v 15.30 

  hod.; 

- zajištění pobytů v zařízení v mimoměstské aglomeraci v okruhu do 50 km  
  od Havířova, dobrá dostupnost veřejnou dopravou, mohou být různá 

  zařízení; 
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- v případě potřeby zajištění dopravy pěstounů autem od nejbližší zastávky 

  veřejné hromadné dopravy; 
- vhodné prostory v okolí zařízení – hřiště, dětský koutek, volné prostranství,  
  ohniště; 
- obsazenost celého zařízení pouze pěstounskými rodinami, lektory a odbornými  
  pracovníky;  

- celkový počet osob přibližně 40 osob, 7-10 rodin; 

- 2 – 5 lůžkové pokoje s vlastním WC, koupelnou se sprchovým koutem, 

  v případě potřeby postýlka; 

- wifi; 

- vhodné prostory pro vzdělávání  - místnost vybavená PC, dataprojektorem, 

  promítacím plátnem, flipchartem; 

- vhodné prostory pro péči a odborný program pro děti – min. 2 herny. 

 

Požadavky na stravování: 
- pobyt začíná večeří v pátek a končí v neděli obědem; 
- obědy, večeře – teplá strava, gramáž masa 150 g, přílohy 250 g; 
- možnost dětských porcí, vegetariánské stravy, příp. jiné diety; 

- během vzdělávání pro dospělé zajištění drobného občerstvení (coffebreak). 
 

Požadavky na odborný vzdělávací program pro pěstouny: 

-  rozsah 20 hodin – v pátek 6 hod., v sobotu 8 hod., v neděli 6 hod.; 
-  témata vzdělávání s ohledem na návaznost již uskutečněného vzdělávání  
   pěstounů dle skutečných potřeb pěstounů, ideálně zajištěno dvojici lektorů: 

květen – Psychoposilovna pro pěstouny 

červen – Dítě v pěstounské péči a škola  
září      – Výchova dětí v pěstounských rodinách  
 

Požadavky na zajištění krátkodobé péče o děti v průběhu odborného vzdělávání: 
- výběr pracovníků zajišťujících péči a program pro děti dle dohody se 

   zadavatelem 

Doba realizace VZ: květen – září 2019 
Poskytnutí zálohy: NE 
Dílčí plnění: NE 
Varianty nabídky: NE 
Kontaktní údaje pro 

podání žádosti o 
vysvětlení podmínek 
zadávacího řízení: 

Danuše Froncová, sociální pracovnice Střediska poradenství 
Tel. 599 505 317, 

E-mail: rodinnaporadna@ssmh.cz 

Adresa: Sociální služby města Havířova 

             Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí 

Lhůta pro podání 
nabídek: 

 
21. 9. 2018 do 10,00 hod. 

Místo podání nabídek: sekretariát Sociálních služeb města Havířova, 
Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí 

Způsob podání nabídek: v listinné podobě prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 
služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

osobním předáním v místě pro podání nabídek 

pondělí – pátek od 8,00 – 14,00 hodin 
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Označení obálky 
s nabídkou: 

Adresa odesílatele (uchazeče) 
 

Adresa zadavatele: 

Sociální služby města Havířova 

Přemyslova 1618/12 

736 01 Havířov – Podlesí 

 

NEOTVÍRAT – VZ/05/SPR/2018 
„Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny“ 

 

Nabídky budou v zalepené obálce opatřené razítkem, případně podpisem na 
přelepu. 

Zadávací lhůta: xxx 
Kritérium hodnocení 

nabídek: 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 

Způsob hodnocení 
nabídek: 

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v 
pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž jako 
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen bude pořadí takovýchto nabídek 
stanoveno podle okamžiku doručení nabídky, přičemž za výhodnější nabídku se 

považuje nabídka, která byla doručena dříve. 

Základní způsobilost: V rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Způsob prokázání: originál nebo úředně ověřená kopie čestného prohlášení 
vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče ne starší 3 měsíce 
přede dnem podání nabídky. (příloha č. 1) 

Profesní způsobilost: 1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud je 

v nich dodavatel zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

2. Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 
3. Doklad pojištění odpovědnosti podnikatele nejméně ve výši 1 000 000,- 

Kč; 
 

Způsob prokázání: kopie příslušných dokladů (nemusí být ověřené) 
Technická kvalifikace: xxx 
Požadavky na 
zpracování nabídky: 

Zpracování nabídkové ceny:  

- bude uvedena v české měně  
- musí obsahovat veškeré nutné náklady potřebné k realizaci předmětu zakázky 
včetně všech nákladů souvisejících  
- cena bude uvedena bez DPH, sazba DPH a vč. DPH 

Obsah nabídky a její 

seřazení: 
Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto součásti řazené v níže uvedeném pořadí: 
1. zpracovanou cenovou nabídku, včetně všech příloh   

2. řádně podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí služeb v jednom vyhotovení, ve 

    které bude uvedena cena služby, termín plnění, vč. případné plné moci či 
    pověření pro osobu(y) podepisující; 
3. řádně podepsané prohlášení uchazeče o jeho vázanosti nabídkou po  
    celou dobu běhu zadávací lhůty 
4. doklady a informace prokazující splnění kvalifikace uchazeče  
    v rozsahu dle této výzvy 

  

Nesplnění kterékoliv z těchto podmínek znamená, že nabídka uchazeče nebude 
hodnocena 
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Nabídku uchazeč podá v jednom vyhotovení. 

 

 

Závěrečné 
ustanovení: 

1. Včas doručené nabídky se stávají majetkem zadavatele a uchazeči nemají nárok 
na úhradu nákladů řízení.  
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek, na doplnění 
zadávacích podmínek, na zrušení zadávacího řízení, příp. další jednání o 
nabídkách. 

Přílohy výzvy: č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  
 

K příloze této výzvy mají zájemci přístup do konce lhůty pro podání nabídek na 

webových stránkách Sociálních služeb města Havířova www.ssmh.cz , v sekci 

veřejné zakázky, kde bude dokumentace k předmětné veřejné zakázce zveřejněna. 
 

Za zadavatele: 

 

 

 

 

Ing. Milan Černý 

ředitel Sociálních služeb města Havířova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssmh.cz/

