PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Název veřejné zakázky:

PORADENSTVÍM KE ZLEPŠENÍ ORIENTACE PRAŽANŮ NA TRHU PRÁCE

Zadavatel:

ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí č. p. 1359/1., 128 00 Praha 2,
IČ: 72496991

Organizátor:

Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11, 130 11 Praha 3

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Ing. Blanka Havlík, ředitelka krajské pobočky

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění poradenských činností ve smyslu § 15 a § 105 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.
Veřejná zakázka byla v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozdělena na 3 části, které
zahrnují: Bilanční diagnostiku, Individuální poradenství a Poradenství k pracovněprávním vztahům.
Cena sjednaná v rámcové smlouvě:
Část č. 1: Bilanční diagnostika – 3.000.000 Kč bez DPH
Část č. 2: Individuální psychologické poradenství – 3.700.000 Kč bez DPH
Část č. 3: Poradenství k pracovněprávním vztahům – 1.300.000 Kč bez DPH

Zvolené zadávací řízení:
Otevřené řízení

2.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče
Část č. 1: Bilanční diagnostika
MAVO s.r.o., Černošická 20, 252 28
Vonoklasy, IČ: 62579461

Část č. 2: Individuální psychologické
poradenství
bfz – vzdělávací akademie s.r.o.,
Provaznická 16, 350 02 Cheb,
IČ: 27965945

Část č. 3: Poradenství k pracovněprávním
vztahům
Infacility s.r.o., E. Krásnohorské 135/7, 110 00
Praha 1, IČ: 28886127

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Ve všech hodnocených částech veřejné zakázky se jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

4.

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Část č. 1: Bilanční diagnostika
Část č. 2: Individuální psychologické
poradenství
Bilanční diagnostika
Lektor poradenského programu

Část č. 3: Poradenství k pracovněprávním
vztahům
Odborná garance poradenství k pracovněprávním
vztahům z hlediska
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a zák. č. 435/2004 Sb., a související právní předpisy
v platném znění.

5.
Část 1

1
AABYSS s.r.o.,
Slévačská 752/36,
19800 Praha 9,
IČ: 25450590

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
2
MLMADRE s.r.o.,
Kardinála Trochty
515/2, 412 01
Litoměřice,
IČ: 25015095

Identifikace
uchazeče

Nabídková cena
v Kč bez DPH:
Část 2

Identifikace
uchazeče

Nabídková cena
v Kč bez DPH:
Část 3
Identifikace
uchazeče
Nabídková cena
v Kč bez DPH:

3
Bohemia EU
Planners s.r.o.,
Šternberkova
1258/7, 170 00
Praha 7, IČ:
27901637
a
ATTEST s.r.o.,
Jablonecká 19/5,
460 01 Liberec,
IČ: 25468243

4
a.sense s.r.o.,
Synkovická 11, 190
16 Praha 9, IČ:
27912493

5
Sdružení:
NVF, o.p.s.,
Opletalova 1417/25,
110 00 Praha 1,
IČ: 25751417
Asociace bilanční
diagnostiky, o.s.,
Trojmezní 177/51,
Praha 9,
IČ: 01619641
Audira, s.r.o.,
Trojmezní 177/51,
Praha 9,
IČ: 26726327

2 932,00

4 126,84

2 950,00

3 801,20

4 350,00

1

2

3

4

bfz – vzdělávací
akademie s.r.o.
Provaznická 16
350 02 Cheb
IČ: 27965945

AABYSS s.r.o.,
Slévačská 752/36,
19800 Praha 9, IČ:
25450590

MLMADRE s.r.o.,
Kardinála Trochty
515/2, 412 01
Litoměřice,
IČ: 25015095

a.sense s.r.o.,
Synkovická 11, 190
16 Praha 9, IČ:
27912493

5
Společně pro
vzdělávání:
ATTEST s.r.o.,
Jablonecká 19/5,
460 01 Liberec,
IČ: 25468243
Most ke vzdělání Bridge to education,
o.s., č.p. 202,
512 37 Benecko,
IČ: 26998262

2 382,80

3 799,00

4 674,00

3 905,20

1
MLMADRE s.r.o.,
Kardinála Trochty
515/2, 412 01
Litoměřice,
IČ: 25015095
2 049,70

2
Vyroubal Krajhanzl
Školout, adv.
kancelář, s.r.o.,
Na Příkopě 859/22,
110 00 Praha 1,
IČ: 27635554
3 520,00

3
Infacility s.r.o.,
E.Krásnohorské
135/7,
110 00 Praha 1,
IČ: 28886127
1 400,00

6
MAVO s.r.o.
Černošická 20
252 28 Vonoklasy
IČ: 62579461

1 880,00

5 100,00

4
Feichtinger Žídek
Fyrbach advokáti
s.r.o.,
tř. Kpt. Jaroše,
602 00 Brno,
IČ: 29304873
1 873,00

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Část 1 - Bilanční diagnostika
Uchazeč MLMADRE s.r.o. neprokázal slnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, jelikož ve své nabídce
nepředložil:
výpis z rejstříku trestů fyzických osob pro osoby statutárního orgánu uchazeče,
výpis z rejstříku trestů právnických osob pro právnickou osobu uchazeče.
doklad o neexistenci daňových nedoplatků.
doklad o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona, jelikož předložené živnostenské oprávnění se vztahuje
k osobě subdodavatele, v nabídce uchazeče však nejsou předloženy dokumenty, které je uchazeč dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona povinen
předložit v případě, kdy prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.
Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, jelikož nepředložil:
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí včetně
požadovaných příloh.
Uchazeč dále neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona, jelikož v předloženém seznamu
odborných pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, jsou osoby subdodavatele, nejsou však doloženy dokumenty, které je
uchazeč dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona povinen předložit v případě, kdy prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele.
Uchazeč Sdružení odborníků (Bohemia EU Planners s.r.o. a ATTEST s.r.o.) nesplnil technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky,
jelikož ve své nabídce předložil realizační tým, jehož součástí byla pouze jedna osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru psychologie na úrovni

magisterského studia. Zadavatel přitom v zadávacích podmínkách vymezil minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu, když
požadoval, aby realizační tým osob podílejících se na plnění veřejné zakázky obsahoval min. dvě osoby, které mají vysokoškolské vzdělání v oboru
psychologie na úrovni magisterského studia.
Hodnotící komise rozhodla o vyloučení nabídek těchto uchazečů, kteří neprokázali splnění kvalifikačních předpokladů.
Část 2 - Individuální psychologické poradenství
Uchazeč MLMADRE s.r.o. neprokázal slnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, jelikož ve své nabídce
nepředložil:
výpis z rejstříku trestů fyzických osob pro osoby statutárního orgánu uchazeče,
výpis z rejstříku trestů právnických osob pro právnickou osobu uchazeče.
doklad o neexistenci daňových nedoplatků.
doklad o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona, jelikož předložené živnostenské oprávnění se vztahuje
k osobě subdodavatele, v nabídce uchazeče však nejsou předloženy dokumenty, které je uchazeč dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona povinen
předložit v případě, kdy prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.
Uchazeč dále neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona, jelikož v předloženém seznamu
odborných pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, jsou osoby subdodavatele, nejsou však doloženy dokumenty, které je
uchazeč dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona povinen předložit v případě, kdy prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele.
Hodnotící komise rozhodla o vyloučení nabídky tohoto uchazeče, který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů.
Část 3 - Poradenství k pracovněprávním vztahům
Uchazeč MLMADRE s.r.o. neprokázal slnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, jelikož ve své nabídce
nepředložil:
výpis z rejstříku trestů fyzických osob pro osoby statutárního orgánu uchazeče,
výpis z rejstříku trestů právnických osob pro právnickou osobu uchazeče.
doklad o neexistenci daňových nedoplatků.
doklad o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. c) zákona, jelikož ve své nabídce nepředložil osvědčení vydané
Českou advokátní komorou prokazující členství dodavatele v této komoře v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů a zároveň neuvedl, že tuto skutečnost bude prokazovat prostřednictvím subdodavatele.
Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, jelikož nepředložil seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí včetně požadovaných příloh.
Uchazeč dále neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona, jelikož z předložených dokumentů
týkajících se seznamu odborných pracovníků není patrná délka praxe odborného garanta. Uchazeč člena týmu na pozici odborného garanta zajišťuje
subdodavatelem, v nabídce však nejsou doloženy dokumenty, které je uchazeč dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona povinen předložit v případě, kdy
prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. Dále seznam techniků nedopovídá požadavkům uvedeným v zadávacích
podmínkách, jelikož neobsahuje člena týmu na pozici administrativního pracovníka s vysokoškolským vzděláním.

7.

Odůvodnění
vyloučení
uchazeče,
jehož
nabídka
dle § 77 zákona, pokud došlo k takovému vyloučení

obsahovala

mimořádně

nízkou

nabídkovou

N/R

8.

Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:

N/R

9.

Odůvodnění v případě veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti:

N/R

V Praze dne 03. 04. 2015
(el. podpis)
_______________________
Ing. Blanka Havlík
ředitel ÚP ČR – Krajské pobočky pro hl. město Prahu

cenu

