ZÁPIS
z 99. mimořádného jednání Rada města Černošice ze dne 13. 7. 2017
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková

Hosté:
Omluveni:
Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Petr Wolf, místostarosta
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města, Jitka Drahokoupilová, DiS.,
asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

3.

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice-změna výzvy k podání nabídek v otevřeném
podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby

4.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

3.

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice-změna výzvy k podání nabídek v otevřeném
podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 30.6. a 11.7.2017 byly podány na OISM další žádosti o poskytnutí dodatečných
informací k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Mateřská škola v Husově ulici,
Černošice. Po zpracování vysvětlení ZD č.5., 6. a 7. OISM v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mění ve výzvě k podání nabídek v otevřeném
podlimitním řízení a v zadávací dokumentaci ze dne 26.6.2017 původní lhůtu pro podání
nabídek do 31.7.2017 (respektive do 2.8.2017- posunutí termínu z důvodu vysvětlení
zadávací dokumentace č.1) na novou lhůtu pro podání nabídek do 16.8.2017, doplňuje novou
přílohu - společné územní řízení a stavební povolení, upřesňuje specifikaci herních prvků,
upřesňuje položky ve výkazu výměr a podává vysvětlení ke smlouvě o dílo.
Z důvodu zásadních změn OISM předkládá upravenou výzvu k podání nabídek v otevřeném
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podlimitním řízení a zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku ke schválení.

Usnesení č. R/99/49/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
upravenou výzvu k podání nabídek, jejíž změna spočívá v prodloužení lhůty pro podání
nabídek, a doplněnou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby Mateřská škola v
Husově ulici, Černošice

II.

souhlasí
se změnou termínu jednání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr
zhotovitele stavby dne 16.8.2017 v 9:30 hodin

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat úpravu zadávacího řízení dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 13.7.2017
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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