MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor sociálních služeb
vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ),
opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální
exkluzí
veřejnou zakázku na téma:
„Koordinace vytváření kritérií kvality plánování sociálních služeb“.
Výzva je vyhlášena v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále v textu jen zákon), a byla zveřejněna na adrese: www.esfcr.cz.cz.
1. Obsah a cíle projektu
Tato zakázka je realizována v rámci opatření 2.1 OP RLZ a jako součást
projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Cílem projektu
„Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ je především vytvořit
metodická vodítka pro plánování soc. služeb, vyškolit tzv. krajské vzdělavatele a
připravit vzdělávací program pro plánování a zpracování plánů soc. služeb na úrovni
obcí. Vzhledem k tomu, že záměrem MPSV je poskytnout realizátorům plánování
soc. služeb ucelenou podporu, zadává nyní MPSV i zakázku na koordinaci vytváření
kritérií kvality plánování soc. služeb.
V současné situaci, kdy vzrůstá počet obcí zabývajících se plánováním
sociálních služeb (dále jen PSS) a v každém kraji PSS de facto probíhá, ukazuje se
jako nezbytné podchytit rovněž aspekt kvality procesů plánování a výstupů PSS ve
formě kriterií či vodítek, jež by umožnila dostatečně mapovat kvalitu plánování.
Výstupem zakázky bude soubor první pracovní verze kritérií, jež budou ověřitelná a
budou v rámci jednotlivých kroků procesu plánování sociálních služeb definovat jeho
kvalitu. Kritéria musí být využitelná zejména krajskými vzdělavateli, kteří je budou
používat při procesu PSS v jednotlivých obcích, a to jako indikátor při vzdělávání a
koordinování plánování sociálních služeb. Kritéria a systém hodnocení kvality
procesu musí být vytvořeny tak, aby jej mohly využívat i samy obce jako
sebehodnotící systém; musí být využitelné rovněž kraji, jež mají podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, povinnost vytvářet střednědobé plány
sociálních služeb. Také pro MPSV a případné zadavatele tvorby plánu rozvoje
sociálních služeb pak mají být kritéria měřítkem kvality probíhajících procesů
plánování soc. služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování první pracovní
verze kritérií, jejich závaznost bude zatím na úrovni doporučení.

Cíle veřejné zakázky
Cíl 1:
Cíl 2:
Cíl 3:

Vytvoření expertní pracovní skupiny, zpracovávání průběžných výstupů a
konečných produktů činnosti pracovní skupiny.
Facilitace jednání pracovní skupiny.
Organizační a administrativní zabezpečení fungování pracovní skupiny.

2. Časové milníky
Milníky harmonogramu plnění zakázky
(nejzazší termíny pro plnění jednotlivých etap zakázky)
Shrnující tabulka – časování aktivit:
Cíl Termín plnění
Předmět plnění
1 Od podpisu smlouvy
Vytvoření expertní pracovní skupiny, zpracovávání
do září 2007.
průběžných výstupů a konečných produktů činnosti
pracovní skupiny. Především půjde o následující činnosti:
- zajištění výběrového řízení na členy
pracovní skupiny,
- účast na jednáních skupiny, pořizování
zápisů a zpracovávání výstupů z práce
skupiny do formy kriterií a systému
naplňování kriterií,
- rozesílání relevantních informací,
- příprava podkladů pro jednání skupiny,
- zabezpečení jazykové korektury, grafického
uspořádání a vydání první verze kriterií
kvality plánování soc. služeb (tiskem a na
CD),
- úzká spolupráce s dodavatelem.
2 Průběžně 1x měsíčně
Facilitace jednání pracovní skupiny.
(cca od prosince 2006
nebo ledna 2007 max.
do srpna 2007).
3 Průběžně od podpisu
Organizační a administrativní zabezpečení fungování
smlouvy do skončení
pracovní skupiny. Především půjde o následující činnosti:
zakázky.
- administrace plateb a dalších uznatelných
nákladů,
- zabezpečení ubytování pro členy pracovní
skupiny,
- organizování ověřování kriterií ve vybraných
obcích nebo krajích na základě doporučení
členů pracovní skupiny a technickou a
personální pomoc při zkušebních
hodnotících procesech v dané lokalitě,
- běžná komunikace se členy skupiny,
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- zabezpečení technických prostředků pro
práci skupiny (dataprojektor, PC atd.),
- příprava podkladů, příp. vyhotovování
zápisů,
- podíl na zpracování závěrečné zprávy,
- administrativní zajištění připomínkovacího
procesu,
- úzká spolupráce s dodavatelem.

3. Publicita a propagace dosahovaných výsledků:
Gesci za realizaci publicity a propagaci dosahovaných výsledků má zadavatel.
Dodavatel na realizaci publicity a propagace úzce spolupracuje se zadavatelem.
Cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o průběhu řešení projektu
Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb.
Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 9.
4. Oprávnění žadatelé a partneři
Účast ve výběrovém řízení je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým a
právnickým osobám. Uchazeči (včetně firem tvořících totéž právní uskupení) mohou
podat pouze jednu nabídku.
Uchazeč musí splnit kvalifikační kritéria podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 5, 6 a 8.
5. Rozpočet a doba plnění zakázky
Zahájení plnění veřejné zakázky začne v roce 2006 po podpisu smlouvy a skončí v
září 2007. Výše podpory na předložený projekt by neměla přesáhnout 2.400.000,- Kč
bez DPH. Projekt vybraného subjektu bude hrazen do výše 100% uznatelných
nákladů.
Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 4, a v přílohách
č.1 a 3.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
1. Uchazeč musí podle § 50 odst.1 zákona splnit a prokázat kvalifikaci :
a) základní kvalifikační předpoklady prokazuje podle § 53 odst. 2 zákona :
- čestným prohlášením. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53
zákona;
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b) profesní kvalifikační předpoklady prokazuje podle § 54 zákona písm. a) a b):
-

výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence;

-

dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky;

c) technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona odst. 1, písm. b)
prokazuje:
-

osvědčením o vzdělání vedoucího projektu a osob odpovědných za
realizaci jednotlivých částí zakázky; u vedoucího projektu je vyžadováno
vysokoškolské vzdělání, u ostatních osob VŠ nebo SŠ s minimálně tříletou
relevantní praxí v dané problematice;

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání nesmějí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni ke kterému má byt prokázána kvalifikace.
Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 6.
7. Hodnocení nabídky
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky je stanoveno následovně:
o způsob zpracovávání průběžných výstupů a konečných
produktů činnosti pracovní skupiny ……………………………
o metodika práce se skupinou, doložení schopnosti facilitovat
práci skupiny včetně zvládnutí protichůdných procesů ………
o nabídková cena …………………………………….……………

váha 40%
váha
váha

35%
25%

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 6.2
8. Termíny pro podávání nabídek a kvalifikačních kritérií
Kvalifikační kritéria a nabídka musí být doručeny v obálce doporučeně poštou nebo
osobně na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01
Praha 2, Česká republika, a to v pracovní dny v úředních hodinách (PO-ČT 7:30 –
16:15, PÁ 7:30 - 15:00), ale nejpozději dne 13.11. 2006 do 14:00 hodin SEČ.
Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 5.
9. Kontaktní osoba pro zaslání zadávací dokumentace
Ing. Miroslav Vrábel
Tel: +420 221 922 872
E-mail: miroslav.vrabel@mpsv.cz
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