SOUHLAS RADY MĚSTA

se zadáním zakázky v rozsahu od 100 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč bez
DPH u dodávek a služeb, resp. do 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací
odlišně od směrnice
Název zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
„Instalace stropního zvedacího a transportního systému ROOMER ve Středisku
osobní hygieny PS v DPS Zákupy“
Zadavatel: Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou Zákupy, p. o., Nové Zákupy
500, Zákupy
Navrhovaný způsob zadání zakázky:
Zadání jednomu dodavateli – fy ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5,160 00 Praha 6,
IČ 45306 371
Zdůvodnění odlišného postupu zadání:
Řešili jsme problém se zajištěním potřebné a dostatečné hygieny u tělesně postiženého klienta
PS v DPS. Pomoc pečovatelek odmítal, zajišťoval si svépomocí pouze omýváním se na lůžku.
Užívá sice bezbariérový byt, ale v koupelně je pouze vana, do které se i s pomocí obtížně dostává. Nabídli jsme klientovi možnost hygieny ve Středisku osobní hygieny v suterénu DPS.
Ve středisku je kromě vany i sprchový kout, ale je přístupný pro invalidní vozík pouze po
strmé rampě. Klient toto zvládá obtížně i s pečovatelkou včetně přemístění z invalidního vozíku na koupací křeslo a zpět. Nouzově hygienu klienta řešíme v centrální koupelně DD. Není
určena k využívání terénní PS a narušuje to koupání klientů v DD. Hledali jsme jiné řešení,
provedli jsme průzkum trhu a oslovili fy ERILENS, která dodává stropní zvedací a transportní
systém ROOMER. Fy navrhla kolejnicovou dráhu a zvedací systém pro byt klienta, která obslouží celou plochu pokoje, přes chodbu transport do koupelny s WC. Obsluha bude zajištěna
dvěma portály, jeden pro obsluhu WC a druhý pro obsluhu vany. Cena realizace závěsného
systému je 317.896,- Kč (vč. DPH 15%). Firma zajistí i kompletní financování pro klienta
prostřednictvím ÚP. Zajištění financování bude trvat cca 6 měsíců, podle množství žádostí.
Aby bylo možné do té doby zajišťovat hygienu klienta ale i dalších klientů pečovatelské služby ve Středisku osobní hygieny co nejlépe, zpracovala nám fy ERILENS návrh na zvedací a
transportní systém ROOMER pro Středisko osobní hygieny pro potřeby terénní pečovatelské
služby. Je účelné a ekonomicky přínosné realizovat oba stropní systémy jednou firmou i
s ohledem na záruky, záruční servis a případné pozáruční opravy.
Žádám souhlas RM o odlišný způsob zadání zakázky a zadat zakázku firmě ERILENS s.r.o.,
Papírenská 114/5,160 00 Praha 6, IČ 453 06 371. Cena zakázky je 127 060,- Kč bez DPH.
Celková cena s DPH 15%, s instalací, instalačním materiálem a dopravou je 146 119,-Kč.
Na realizaci zvedacího a transportního systému použijeme prostředky rozpočtu DD.

Z výše uvedených důvodů souhlasím se zadáním této zakázky způsobem odlišným
od stanovené metodiky.
V Zákupech dne 12. 6. 2018

……………………………………….
starosta města
Schváleno radou města Zákupy dne 30. 5. 2018 pod č. usnesení 623/2018/RM.

