Evropská unie
Evropský sociální fond
Operačníprogram Zaměstnanost

Rozhodnutí o vyloučeníuchazeěe

1. Specifikace zakázky

a zadavatele

ěíslo zakázky (pod

kteným byla
uveřejněna na www.esfcr,cz)

11675

Název zakázky

Vzdě!ávání pro Sociální pracovníky a Pracovníky
v sociálních s!užbách

Dílčíčást zakázky

2. Komunikace

Registrační čísloprojektu

Cz.a3.2.63l0.uj.ol 15 023i0000907

Název projektu

zefektivnění chodu slezské diakonie

Název / obchodní firma
zadavatele

slezská diakonie

sídlo zadavatele

Na Nivách

lč zadavatele l Dlč zadavatele

65468562lcz65468562

Jméno a příjmeníosoby
oprávněné jednat za zadavatele

Mgr. et lng. Romana Bélová, statutární zástupce

7

,737 01 Český Těšín

2. Specifikace uchazeče
Název / obchodní firma
zadavatele

Zřetel, s,r.o.

síd!o uchazeče

ZvonařRa 14,617 00 Brno

lč uchazeče

tč zaesslls

Na základě výsledku posouzení nabídky výše uvedeného uchazeče podané do výběrového
řízenÍ, konkrétně části 2 Komunikace výše specifikované zakázky, rozhoduji o vyloučení
tohoto uchazeČe. Jeho nabídka byla vyřazena z dalších fází posuzování a hodnocení
nabídek.
odůvodnění:
Při prostudování nabídky dodavatele došla hodnotící komise k závěru, že akreditovaný
vzdělávací kurz2.2 Řešení konfliktů s klienty sociálních služeb (dodavatelem nabízený kuu
ŘeŠeníkonfliktů s klienty sociálních služeb) má zadavatel akreditovaný v jiném rozsahu, než
zadavatel poŽadoval zadavatel požadoval 8hodinový akreditovaný kurz, nabídka
obsahovala 16 hodinový akreditovaný kuz,

Kurz 2,3 Neverbální komunikace v sociální práci dodavatel nemá v době podání nabídky

akreditován.

Namísto poptávaného kuzu 2,5 Asertivita v sociální práci nabídl dodavatel tematicky i
obsahově zcela odliŠnýkuz - Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních
službách.
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Hodnotícíkomise shledala, že dodavatel nesplnil podmínky zadavatele , že v době podání
nabídky musí mít dodavatel akreditovaných minimálně 75o/o kurzů (uchazeč uvedl informaci,
Že je moŽno akreditaci 16h kurz upravit na 8h, ale nabídka již obsahovala jeden
neakreditovaný kurz, tudížby uchazeč nesplnil podmínku, že v době podání nabídky má
75o/o ku.zŮ akreditovaných), nabízené kurzy musí být v rozsahu 8 vzdělávacích hodin a musí
být dodžen obsah poptávaných kurzů.
Yýzva k doplnění nabídky by byla proti pravidlům OPZ.
Dodavatel Zřetel, s.r.o. by| z výše uvedených důvodůzadavatelem vyloučen.

l

Datum a podpis osoby oprávněné | V Ceském Těšíně dne 16. 10.2017
jednatzazadavatele
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