Protokol výběrové komise pro posouzení nabídek
Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
Luďkem Volkem – starosta
Poptávkové řízení pro zájemce o provozování registrované sociální služby
„Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem“
Datum:
27. 09. 2012
Čas:
08.00 hodin
Zakázka na: sociální služby
Zadavatel:
Zastoupen:
Název:

1. Složení komise
Komise byla složena ze členů řídící skupiny Střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb Albrechticka a členů pracovní skupiny:
Pořadové
číslo

Jméno a příjmení

Funkce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Hana Rousová
Ing. Jitka Hanusová
Mgr. Jana Hančilová
Ing. Rostislav Kocián
Jarmila Helienková
Zuzana Hazan
Bc. Jarmila Šíblová
Lucie Zavadilová

předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
zapisovatelka

2. Přehled nabídek:
Komise posoudila následující nabídky:
Pořadové číslo

Název organizace

Přihláška

1.
2.

Charita Krnov
MANEMI o.p.s.

část zakázky - domov pro seniory
část zakázky - domov se zvláštním režimem

3. Posouzení nabídek:
Komise provedla posouzení nabídek a konstatovala následující:
a) nabídka Charita Krnov – uchazeč získá podporu v rámci aktualizace 1. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka za předpokladu odstranění následujících
výhrad:
- nevyhovující dispoziční uspořádání pokojů bez sociálního zařízení
- nelze plnit podmínku trvalého pobytu pro 18 obyvatel mikroregionu Albrechticka tím, že
po nástupu do zařízení z jiných regionů se klienti přihlásí k trvalému pobytu v Městě
Albrechticích

Výsledek hlasování: Ano s výhradami
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Doporučení: informovat zájemce o výsledku a stanovit termín k vyjádření se k výhradám
b) nabídka MANEMI, o.p.s. – uchazeč získá podporu v rámci aktualizace 1. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka za předpokladu odstranění následujících
výhrad:
- neakceptování třílůžkových pokojů
- nedostatečně popsaná práce s kvalitou s ohledem na specifickou cílovou skupinu
- nelze plnit podmínku trvalého pobytu pro 18 obyvatel mikroregionu Albrechticka tím, že
po nástupu do zařízení z jiných regionů se klienti přihlásí k trvalému pobytu
v Městě Albrechticích
- chybějící zdroj financování - z veřejného zdravotního pojištění
Výsledek hlasování: Ano s výhradami
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Doporučení: informovat zájemce o výsledku a stanovit termín k vyjádření se k výhradám
Podpisy členů komise:
Pořadové číslo

Jméno a příjmení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Hana Rousová
Ing. Jitka Hanusová
Mgr. Jana Hančilová
Ing. Rostislav Kocián
Jarmila Helienková
Zuzana Hazan
Bc. Jarmila Šíblová
Lucie Zavadilová

Podpis

V Městě Albrechticích dne 27. 09. 2012
4. Předání protokolu o posouzení nabídek zadavateli:
Protokol byl předán zadavateli dne: 27. 09. 2012

Protokol odpovědné osoby zadavatele:

……………………………….
Luděk Volek - starosta

