VÝZVA Č. 1/2013 K PŘEDKLÁDÁNÍ
NABÍDEK NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
v návaznosti na Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2014 - kategorie B
1.

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK
2014

Dne 26. 6. 2013 byl Zastupitelstvem Zlínského kraje schválen usnesením č. 0134/Z06/13 Akční plán
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014 (dále jen plán).
Výzva č. 1/2013 k předkládání nabídek na poskytování sociální služby (dále jen výzva) je zveřejněna
v návaznosti na plán, kapitolu č. 3.1. Kategorie sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji.
Jedná se o předkládání nabídek na poskytování sociálních služeb (dále jen nabídka), které byly v
systému hodnocení parametrů sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji z důvodu špatného hodnocení
přeřazeny z kategorie A do kategorie B plánu. Tyto sociální služby jsou však vnímány jako potřebné a
jsou v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji.
Obsah výzvy a všech souvisejících dokumentů byl v souladu se schváleným plánem (viz Kapitola č. 3.
1. Kategorie sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji) odsouhlasen Zpracovatelským týmem.
Předkládání nabídek v této výzvě se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.

2.

DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V souladu se schváleným plánem mohou být dle přílohy č. 2. plánu (kategorie B) předloženy nabídky
na poskytování následujících druhů sociálních služeb:
Územní působnost
(lokalita)

Cílová skupina

Převažující
forma
poskytování

ORP* Uherské Hradiště

osoby se sluchovým
postižením

ambulantní

Služby následné péče
nebo sociální
rehabilitace

ORP* Uherský Brod

osoby s chronickým
duševním onemocněním a
osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách

ambulantní

Služby následné péče
nebo sociální
rehabilitace

ORP* Rožnov pod
Radhoštěm, ORP
Valašské Meziříčí, ORP
Vsetín (okres Vsetín)

osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách

ambulantní

Druh služby
Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

*ORP – obec s rozšířenou působností
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3.

TERMÍN ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zahájení poskytování sociální služby nejpozději dne 2. 1. 2014.

4.

ZPŮSOBILOST PŘEDKLADATELE

Nabídky mohou být předloženy jak právnickými, tak fyzickými osobami, přičemž není nutno, aby
předkladatel měl ke dni předložení nabídky platnou registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předkladatel:

5.

5.1



musí být přímo odpovědný za poskytování sociální služby, nemůže působit jako prostředník



je oprávněn předložit nabídku, jestliže ve všech částech této nabídky uvede úplně a pravdivě
všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v rámci této
výzvy vyzván.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Formulář nabídky

Nabídka musí být předložena na předepsaném formuláři uvedeném v příloze č. 1 výzvy v tištěné a
elektronické podobě. Formulář nabídky je zveřejněn na internetových stránkách Zlínského kraje.

5.2

Rozpočet nabídky

V rámci nabídky bude předložen předpokládaný vyrovnaný rozpočet (náklady, zdroje financování)
sociální služby na rok 2014.
NÁKLADY
Součástí rozpočtu budou pouze náklady na zajištění poskytování sociální služby v rozsahu
stanoveném základními činnostmi, jejichž rozsah a výčet je uveden v §§ 64, 66 a 70 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ
V rámci zdrojů financování lze počítat také s dotací ze státního rozpočtu (MPSV), přičemž dle
schváleného plánu může být služba financována maximálně v následujícím rozsahu:

Druh služby

Územní
působnost
(lokalita)

Cílová
skupina

Převažující
forma
poskytování

Max.
1)
kapacita

Max.
náklady
na úvazek
2)
v PP / rok

Max.
náklady /
2)
rok

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

ORP Uherské
Hradiště

osoby se
sluchovým
postižením

ambulantní

1

418 902

418 902

Služby
následné
péče
nebo
sociální
rehabilitace

ORP Uherský
Brod

osoby
s chronickým
duševním
onemocněním a
osoby ohrožené
závislostí nebo
závislé na
návykových
látkách

ambulantní

3

499 580

1 584 302

Služby
následné
péče
nebo
sociální
rehabilitace

ORP Rožnov
pod
Radhoštěm,
ORP Valašské
Meziříčí, ORP
Vsetín (okres
3)
Vsetín)

osoby ohrožené
závislostí nebo
závislé na
návykových
látkách

ambulantní

3

499 580

1 584 302

Vysvětlivky a poznámky:
1)

Maximální kapacita – počet průměrných přepočtených úvazků v přímé péči, který bude možno
maximálně zafinancovat ze státního rozpočtu případně z rozpočtu Zlínského kraje (úvazek v PP).
Jedná se o úvazky sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotnických
pracovníků, pedagogických pracovníků, manželských a rodinných poradců a dalších odborných
pracovníků. Z této hodnoty se bude vycházet při návrhu dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014,
případně rozpočtu Zlínského kraje, přičemž konečná výše dotace se bude odvíjet také od pravidel,
mechanismů a celkového objemu finančních prostředků určených pro podporu sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2014.
2)

Maximální náklady na úvazek / rok, maximální náklady / rok – maximální hodnota, ze které se bude
vycházet při návrhu dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014, případně rozpočtu Zlínského kraje,
přičemž konečná výše dotace se bude odvíjet také od pravidel, mechanismů a celkového objemu
finančních prostředků určených pro podporu sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014.
Náklady v předložené nabídce mohou nastavené maximální hodnoty převyšovat, stejně tak i kapacita.
3)

Sociální služba může být poskytována pouze na území některého z uvedených ORP.
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5.3

Vyjádření obce, případně obce s rozšířenou působností

Nezbytnou součástí nabídky je vyjádření obce, případně obce s rozšířenou působností (dále jen
ORP), na jejímž území bude sociální služba poskytována – podrobněji viz příloha č. 1 formuláře
nabídky.
V případě, že sociální služba bude poskytována ve více obcích, případně ORP, je nutno doložit
vyjádření z každé dotčené obce či ORP. Konkrétně se jedná o služby následné péče nebo sociální
rehabilitace na území okresu Vsetín.

5.4

Způsob podávání nabídky

Nabídka bude předložena včetně všech příloh:


v tištěné podobě na adresu Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje,
Bc. Dagmar Klučková, DiS., Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín poštou nebo osobně. Formulář nabídky
musí být předložen v jednom originálu a dále



v elektronické podobě bez
dagmar.kluckova@kr-zlinsky.cz

5.5

příloh

ve

formátu

„excel“

na

e-mailovou

adresu

Konec lhůty pro příjem nabídek

Konec lhůty pro příjem nabídek je stanoven na 19. července 2013 včetně. V této lhůtě je nutné
nabídku v písemné i elektronické podobě doručit na adresu uvedenou v bodě 5.4. Nabídky doručené
po uplynutí lhůty pro příjem nabídek budou automaticky vyřazeny z hodnocení.

5.6

Další informace

V době od zveřejnění výzvy do dne, který předchází dni, ve kterém končí lhůta pro příjem nabídek,
mohou předkladatelé požadovat dodatečné informace relevantní k vypracování nabídky
prostřednictvím následujících kontaktů:


Bc. Dagmar Klučková, DiS.
Telefon: 577 043 331
E-mail: dagmar.kluckova@kr-zlinsky.cz



Mgr. Gabriela Hrdinová
Telefon: 577 043 304
E-mail: gabriela.hrdinova@kr-zlinsky.cz
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6.

HODNOCENÍ NABÍDKY

6.1

Formální náležitosti

Aby mohla být nabídka hodnocena, musí splňovat formální náležitosti, kterými jsou:




nabídka je předložena na předepsaném formuláři, v předepsané formě (písemně,
elektronicky) a ve stanoveném počtu výtisků
nabídka je doručena na uvedenou adresu (dle bodu 5. 4) ve stanoveném termínu (dle bodu
5.5)
nabídka je podepsaná statutárním zástupcem předkladatele a opatřena razítkem
předkladatele

Další podmínky hodnocení

6.2

Hodnoceny a posuzovány budou pouze nabídky:




předložené předkladatelem, který splní podmínky způsobilosti (dle bodu 4)
garantující termín zahájení poskytování sociální služby nejpozději 2. 1. 2014
splňující podmínky uvedené v bodě č. 2 výzvy.

Hodnotitelé, výběrová komise

6.3

Každá nabídka, která splní náležitosti uvedené v bodě 6.1 a 6.2, bude hodnocena minimálně dvěma
hodnotiteli - garantem za ekonomiku plánu a manažerem pracovní skupiny pro danou cílovou skupinu
(osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením) - dle nastavených kritérií
uvedených v bodě 6.4
Výsledky (bodové hodnocení) jednotlivých hodnotitelů budou předloženy výběrové komisi, která na
základě předložených hodnocení určí pořadí jednotlivých nabídek a provede výběr nejvhodnější
nabídky. Výběrová komise se řídí Jednacím řádem výběrové komise č. 01/2013 ze dne 27. 6. 2013.
Pro výběr nabídky je nutno získat minimálně 50 bodů z maximálního počtu 100.
V případě, že nebude možno vybrat nabídku žádného z předkladatelů, výzva nebude opětovně
vyhlášena.
Složení výběrové komise bude následující:






členka Rady Zlínského kraje,
vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje,
vedoucí oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb,
garant plánu,
člen Týmu pro dohodu, případně jiný zástupce obce s rozšířenou působností, na jejímž území
bude sociální služba realizována.
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V případě výběru nabídky bude předkladatel uveden jako realizátor dotčené sociální služby v rámci
Přílohy č. 2 plánu – „Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B
pro období 2013 - 2014“. Sociální služba bude pro účely tvorby následných akčních plánů (zařazení
sociální služby do sítě sociálních služeb) hodnocena na základě pravidel stanovených a uvedených ve
schváleném střednědobém plánu, resp. v akčních plánech.
Údaje uvedené předkladatelem ve formuláři nabídky budou v případě výběru nabídky závazné pro
účely registrace poskytovatele sociálních služeb a dané sociální služby.
V případě, že služba je již registrována, bude nutno upravit registrační podmínky sociální služby
v souladu s předloženou nabídkou.

Kritéria hodnocení nabídky

6.4

Oblast hodnocení
1.

Zkušenosti předkladatele s cílovou skupinou

Max 10



Dané cílové skupině je ke dni předložení nabídky poskytována registrovaná
sociální služba stejného druhu, na jaký je předkládaná nabídka
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Dané cílové skupině je ke dni předložení nabídky poskytována registrovaná
sociální služba jiného druhu, než na jaký je předkládána nabídka
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 Zkušenosti s cílovou skupinou prostřednictvím jiné formy spolupráce
2. Parametry sítě sociálních služeb Zlínského kraje


Parametr efektivity (náklady na úvazek v PP, na intervenci)



Parametr dostupnosti a potřebnosti (počet hodin poskytnutých intervencí /
úvazek v PP / den)



Parametr předpokladů kvality (počet intervencí na úvazek v PP / den)

 Časový rozsah poskytování sociální služby
3. Zajištění prostor pro poskytování dané sociální služby
4.

Počet
bodů

Vyjádření obce, případně ORP

Max 2
Max 45

Max 5
Max 40



Posouzení reálnosti údajů uvedených v předložené nabídce



Předpokládaná podpora služby obcí (finanční, jiná – např. dar, nájem)

20



Podpora (garance) daného předkladatele ze strany obce

15

CELKEM

Max 5

Max
100 bodů
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Každému kritériu hodnocení je stanoven počet bodů, resp. maximální počet bodů, který bude nabídce
udělen dle následujících pravidel:
1. Zkušenosti předkladatele s cílovou skupinou



Dané cílové skupině je ke dni předložení nabídky poskytována registrovaná sociální služba
stejného druhu, na jaký je předkládaná nabídka.
Dané cílové skupině je ke dni předložení nabídky poskytována registrovaná sociální služba
jiného druhu, než na jaký je předkládána nabídka.

V případě kladné odpovědi obdrží předkladatel stanovený počet bodů, v případě negativní či žádné
odpovědi nebude přidělen žádný bod.


Zkušenosti s cílovou skupinou prostřednictvím jiné formy spolupráce.

V rámci tohoto kritéria budou posuzovány konkrétní aktivity, jejich četnost, rozsah, doba poskytování.
Na základě informací uvedených v nabídce budou přiděleny body v rozmezí 0 - 2.

2. Parametry sítě sociálních služeb Zlínského kraje
Nabídky budou hodnoceny a posuzovány v kontextu všech uvedených kritérií a parametrů v souladu
s hlavní vizí sociálních služeb ve Zlínském kraji, která předpokládá existenci efektivní, kvalitní a
dostupné sítě sociálních služeb.
V rámci hodnocení tohoto kritéria může služba obdržet body v rozmezí 0 - 45.

3. Zajištění prostor pro poskytování dané sociální služby

V rámci tohoto kritéria bude posuzována míra pravděpodobnosti zajištění prostor pro poskytování
dané sociální služby.
Na základě doložených dokumentů a informací uvedených v nabídce budou přiděleny body v rozmezí
0 - 5.

4. Vyjádření obce, případně ORP
Vyjádření obce, případně ORP je nutno předložit na formuláři uvedeném v Příloze č. 1 nabídky.
Součástí vyjádření obce, případně ORP jsou povinné komentáře. V případě, že sociální služba bude
poskytována ve více obcích, případně ORP, je nutno doložit vyjádření z každé dotčené obce či ORP.
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V rámci tohoto kritéria bude posuzováno:


do jaké míry se údaje uvedené v nabídce zdají obci, případně ORP reálné (zda je za těchto
podmínek předkladatel službu schopen realizovat s důrazem na efektivitu, kvalitu a
dostupnost).

Zde budou posuzována stanoviska ke konkrétním ukazatelům uvedeným ve formuláři. Na základě
stanoviska obce, případně ORP budou přiděleny body v rozmezí 0 - 5.
Dále bude posuzováno:



zda sociální služba bude ze strany obce, případně ORP podporována,
zda obec, případně ORP požaduje, aby sociální služba byla poskytována právě tímto
konkrétním předkladatelem (poskytovatelem sociálních služeb).

V případě kladné odpovědi (včetně komentáře) obdrží předkladatel stanovený počet bodů, v případě
negativní nebo žádné odpovědi či neuvedeného komentáře nebude přidělen žádný bod.

7.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚRU NABÍDKY

Výsledky hodnocení nabídek budou zveřejněny
www.kr-zlinsky.cz nejpozději dne 5. srpna 2013.

na

webových

stránkách

Zlínského

kraje

Ve stejném termínu budou všichni předkladatelé informováni elektronicky o výsledném rozhodnutí
výběrové komise a o dalším postupu souvisejícím s nabídkou k registraci poskytovatele a sociální
služby, a to na e-mailovou adresu uvedenou v nabídce.
Rozhodnutí výběrové komise je konečné.
Jakýkoliv pokus předkladatele jakkoliv ovlivnit proces vyhodnocování bude mít za následek okamžité
vyloučení jeho nabídky z dalšího hodnocení.

Mgr. Jana Chovancová
Vedoucí odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje

Ve Zlíně dne 4. 7. 2013

Příloha č. 1: Formulář nabídky včetně přílohy č.1 a přílohy č. 2
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