ZÁPIS
z 42. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 22.10.2015
Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena
Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl
Hosté:
Mgr. Jan Louška
Omluveni:
Mgr. Šimon Hradilek, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Milena Paříková
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města
Přítomni:

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Zrušení veřejné zakázky pod názvem "Nákup a pokládka podlahové krytiny v uvolněných
kancelářích" - vyhodnocení

3.

Veřejná zakázka "Nákup nábytku - doplnění OSPOD" - vyhodnocení

4.

Veřejná zakázka "Nákup nábytku - doplnění kanceláří I." - vyhodnocení

5.

Veřejná zakázka "Malování uvolněných kanceláří" - vyhodnocení

6.

Různé

7.

Závěr

Zahájení:
Pan starosta úvodem všechny členy rady města přivítal a seznámil je s návrhem programu dnešní
schůze. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných. Zápis předchozí rady ověřila paní Paříková

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Zrušení veřejné zakázky pod názvem "Nákup a pokládka podlahové krytiny v uvolněných
kancelářích" - vyhodnocení
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Nákup a pokládka nové podlahové krytiny je pořizována z důvodu pravidelné výměny a i
v rámci avizovaného stěhování do Václavská 12, Praha 2.
V důsledku nesplnění maximální ceny zakázky byli uchazeči vyloučeni. Díky nepříznivému
vývoji měnového kurzu vzhledem k USD ceny vzrostly.
Byly poptány specializované firmy, které zaslaly nabídky. Porovnáním cen poptávek byla
vybrána firma s nejnižší nabízenou cenou Milan Binder – Kobercové centrum.
Vzhledem k časové tísni doporučujeme nejnižší cenovou nabídku schválit.
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Pořadové
číslo
nabídky

Název uchazeče
FloorCon s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČ: 03234207
Efekt Carpet
Údolní 15
147 00 Praha 4
IČ: 64582744
Koberce Breno, spol. s.r.o.
Nádražní 1
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 25609866
Milan Binder
Cejl 496/28
602 00 Brno
IČ: 70298793
Faliko
Čsl. Armády 2244
300 03 Tábor
IČ: 18325297

1.

2.

3.

4.

5.

A-Z Podlaháři, s.r.o.
28. října
261 01 Příbram
IČ:
Václav Bazal
Mezihorská 45
143 00 Praha 4
IČ: 14931567

6.

7.

Celková nabídková cena
bez DPH

Pořadí

67.263,- Kč

4.

83.697,20 Kč

5.

64.102,- Kč

3.

56.829,27 Kč

1.

104.155,80 Kč

7.

59.163,- Kč

2.

84.265,20 Kč

6.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

56.829,27 Kč bez DPH, 68.763,42 s DPH
ano
§ 6171, pol. 5169,

Usnesení č.R/42/1/2015
Rada města Černošice
I.

ruší
výběrové řízení malého rozsahu s názvem "Nákup a pokládka podlahové krytiny v uvolněných
kancelářích" vyhlášeno dne 29.9.2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení pro nesplnění
podmínek zakázky

II.

s c h va l u j e
postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek)

I I I . r o zh o d u j e
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o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o
zadávání veřejných zakázek)
IV. souhlasí
s návrhem Komise o udělení výjimky pro časovou tíseň přímého objednání dle cenové
nabídky od firmy Milan Binder - kobercové centrum, IČ: 70298793, Cejl 18 602 00 Brno v
hodnotě 56.829,27 Kč bez DPH
V.

ukládá
1. oddělení provozu
1. zajištění podpisu smlouvy dle nabídky firmou Milan Binder - kobercové centrum, IČ:
70298793, Cejl 18 602 00 Brno v hodnotě 56.829,27 Kč bez DPH
Termín: 22.10.2015
2. Úseku právnímu
1. obeslání o zrušení výběrového řízení zúčastněným firmám dle přílohy č. 1 usnesení č. I
Termín: 22.10.2015
přijato jednomyslně, pro: 4, proti:0, zdržel se: 0
3.

Veřejná zakázka "Nákup nábytku - doplnění OSPOD" - vyhodnocení
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Dne 29. 9. 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka na „nákup nábytku – doplnění OSPOD“.
Otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek provedla tříčlenná komise.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny dvě nabídky.
Průběh jednání komise je zaznamenán v protokolu, který je přílohou č. 1 k bodu č. I.
usnesení.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

344.113,- Kč bez DPH, 416.317,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5137, ORG 0320

Usnesení č.R/42/2/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Nákup nábytku - doplnění
OSPOD" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

r o zh o d u j e
o výběru nabídky uchazeče Profil nábytek, a.s., Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČ:
48202118, a celkovou nabídkovou cenu 344.113,- Kč bez DPH jako nejvhodnější

III. ukládá
1. oddělení provozu
1. zajištění podpisu smlouvy č. 486/2015 dle předmětu veřejné zakázky "Nákup nábytku doplnění kanceláří" s uchazečem dle bodu II. tohoto usnesení za cenu 344.113,- Kč
bez DPH
Termín: 22.10.2015
přijato jednomyslně, pro: 4, proti:0, zdržel se: 0
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4.

Veřejná zakázka "Nákup nábytku - doplnění kanceláří I." - vyhodnocení
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Komise pro vyhodnocení nabídek pro veřejné zakázky pod názvem „nákup nábytku –
doplnění I.“ navrhuje z důvodů změny v zadávací dokumentaci výběrové řízení zrušit a
vyhlásit znovu pro úplné doplnění kanceláří do konce tohoto roku. Je to v souvislosti s nutným
rozšířením odborů a přesunu odborů do nových místností po budově na pracovišti
Podskalská 19, Praha 2. Byl tak vzneseny požadavky na zakoupení nového nábytku různými
odbory. Vzhledem k souhrnné hodnotě požadovaného nábytku (podrobný seznam je přílohou
zadávací dokumentace) dle průzkumu trhu a předchozích zkušeností, se jeví jako
nejvhodnější způsob nákupu nábytku vyhlášení nové veřejné zakázky.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Odhadem 400.000,- Kč bez DPH
ano
§ 6171, pol. 5137, případně ORG

Usnesení č.R/42/3/2015
Rada města Černošice
I.

ruší
veřejnou zakázku pod názvem "Nákup nábytku - doplnění kanceláří I." dle příloh č. 1 tohoto
usnesení

II.

b e r e n a vě d o m í
zadávací dokumentace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
I V . j m e n uj e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Slávka Kopačková, Štěpánka Boková a
Stanislav Zuzánek, náhradníci Olga Pavlíková Gondokusumová, Jana Blehová a Stanislav
Herman
V.

stanoví
že komise dle bodu III. je komisí pro otevírání obálek

V I . p o vě ř u j e
komisi dle bodu III. posouzením kvalifikace uchazečů
přijato jednomyslně, pro: 4, proti:0, zdržel se: 0
5.

Veřejná zakázka "Malování uvolněných kanceláří" - vyhodnocení
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Dne 29. 9. 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka na „Malování uvolněných kanceláří“.
Otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek provedla tříčlenná komise.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny tři nabídky.
Průběh jednání komise je zaznamenán v protokolu, který je přílohou č. 1 k bodu č. I.
usnesení.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

65.090,- Kč bez DPH, 78.758,90 s DPH
ano
§ 6171, pol. 5169

Usnesení č.R/42/4/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Malování uvolněných kanceláří"
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

r o zh o d u j e
o výběru nabídky uchazeče Miloslav Mleziva, Smetanova 284, 273 45 Hřebeč s IČ:
46427821, a celkovou nabídkovou cenu 65.090.- Kč bez DPH jako nejvhodnější

III. ukládá
1. oddělení provozu
1. zajištění podpisu smlouvy č. 485/2015 dle předmětu veřejné zakázky "Malování
uvolněných kanceláří" s uchazečem dle bodu II. tohoto usnesení za cenu 65.090,- Kč
bez DPH
Termín: 22.10.2015
přijato jednomyslně, pro: 4, proti:0, zdržel se: 0
6.

Různé

7.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Milena Paříková
radní
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