ZÁPIS
z 58. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 30. 3. 2016
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Petr Wolf, místostarosta
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Revokace části usnesení Rady č. R/57/2/2016 ze dne 21. 3. 2016 - vyhlášení veřejné
zakázky "Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní
kuchyně" pro výběr zhotovitele stavby a osoby zajišťující výkon TDI a koordinátora BOZP

3.

Revokace části usnesení Rady č. R/57/3/2016 ze dne 21. 3. 2016 - vyhlášení veřejné
zakázky "Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice"

4.

Různé

5.

Závěr

Zahájení:
Pan místostarosta 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
Kalousková

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Revokace části usnesení Rady č. R/57/2/2016 ze dne 21. 3. 2016 - vyhlášení veřejné
zakázky "Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní
kuchyně" pro výběr zhotovitele stavby a osoby zajišťující výkon TDI a koordinátora
BOZP
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Rada města svým usnesením č. R/57/2/2016 dne 21. 3. 2016 schválila zadávací podklady a
vyhlášení veřejné zakázky pro otevřené podlimitní výběrové řízení s názvem „Centrální vstup
a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně“ vč. uveřejnění výzvy
pro podání nabídek pro výběr TDI a BOZP.
Zahájení zadávacího řízení bylo plánováno na 23. 3. 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že
zpracování rozpočtových podkladů bylo podle doplněné projektové dokumentace náročnější
než se původně předpokládalo, doporučujeme schválit nový termín vyhlášení veřejné

Strana 1/4

zakázky, a to dne 31. 3. 2016.
Termín pro podání nabídek pro výběr zhotovitele stavby byl původně navržen na 15. 4. 2016
do 9:00 hodin a zasedání společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
stejný den od 10:10 hodin.
NOVÝ termín pro podání nabídek je plánován na 20. 4. 2016 do 9:00 hodin a zasedání
společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na 20. 4. 2016 od 9:10 hodin.
Termín pro podání nabídek pro výběr TDI a BOZP a zasedání společné komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek byl původně navržen na 15. 4. 2016 v 8:00 hodin.
NOVÝ termín pro podání nabídek a zasedání společné komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek je plánován na 20. 4. 2016 v 8:00 hodin.
Ostatní údaje v zadávacích podkladech zůstávají nezměněny, pouze byla dle zpracovaného
rozpočtu doplněna předpokládaná hodnota zakázky ve výši 15.500.000 Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

budou známy až po ukončení VŘ
Ano, v rozpočtu r. 2016 je počítáno se spoluúčastí města na
tuto investiční akci ve výši 5,6 mil. Kč, předpokládaná hodnota
zakázky je 14,2 mil. Kč bez DPH
§ 3113, pol. 6121, ORG 953

Usnesení č. R/58/1/2016
Rada města Černošice
I.

r e vo k u j e
1.
usnesení č. R/57/2/2016, bod I. 2, kde byl navržen termín konání společné komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek dne 15. 4. 2016 od 8:00 hodin (pro
výběr TDI a koordinátora BOZP) a od 9:10 hodin (pro výběr zhotovitele stavby)
2.
usnesení č. R/57/2/2016, bod V. 1., uveřejnit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
"Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní
kuchyně" dne 23. 3. 2106

II.

souhlasí
s termínem konání společné komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
dne 20. 4. 2016 od 8:00 hodin (pro výběr TDI a koordinátora BOZP) a od 9:10 hodin (pro
výběr zhotovitele stavby)

I I I . s c h va l u j e
1.
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci "Centrální vstup a šatny
v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně" dle přílohy č. 1 a č. 2 k
tomuto usnesení
2.
výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce TDI a BOZP v rámci
zakázky malého rozsahu a návrh příkazní smlouvy dle přílohy č. 3 a 4 k tomuto
usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. uveřejnit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Centrální vstup a šatny v ZŠ
Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně" dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 31.3.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Strana 2/4

3.

Revokace části usnesení Rady č. R/57/3/2016 ze dne 21. 3. 2016 - vyhlášení veřejné
zakázky "Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice"
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Rada města svým usnesením č. R/57/3/2016 dne 21. 3. 2016 schválila zadávací podklady a
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pro výběr zhotovitele stavby „Rozšíření a stavební
úpravy školní jídelny“.
Zahájení zadávacího řízení bylo plánováno na 23. 3. 2016. Z důvodu prodloužení zpracování
rozpočtových podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky „Centrální vstup a šatny v ZŠ
Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně“, která bezprostředně souvisí
s touto zakázkou a vzhledem k tomu, že považujeme za vhodné vypsání obou zakázek ve
stejném termínu, doporučujeme schválit nový termín zahájení zadávacího řízení, a to dne 31.
3. 2016.
Termín pro podání nabídek byl původně navržen na 15. 4. 2016 do 10:00 hodin a zasedání
společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve stejný den od 10:10 hodin.
NOVÝ termín pro podání nabídek je plánován na 20. 4. 2016 do 10:00 hodin a zasedání
společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na 20. 4. 2016 od 10:10 hodin.
Ostatní údaje v zadávacích podkladech zůstávají nezměněny.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

budou známy až po ukončení VŘ
ne, bude řešeno následně RO
§ 3113, pol. 6121, ORG 1000

Usnesení č. R/58/2/2016
Rada města Černošice
I.

r e vo k u j e
1.
usnesení č. R/57/3/2016, bod II. 2, kde byl navržen termín konání společné komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek dne 15. 4. 2016 od 10:10 hodin
2.
usnesení č. R/57/3/2016, bod V. 1., uveřejnit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
"Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice" na webových stránkách
města a Profilu zadavatele dne 23. 3. 2106
3.
usnesení č. R/57/3/2016, bod V. 2, kde byl navržen termín informovat členy společné
komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek do 31. 3. 2016

II.

s c h va l u j e
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro realizaci akce "Rozšíření a stavební
úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice" dle přílohy č. 1 a 2 k tomuto usnesení

III. souhlasí
s termínem konání společné komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
dne 20. 4. 2016 od 10:10 hodin
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
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1. uveřejnit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Rozšíření a stavební úpravy školní
jídelny v ZŠ Černošice" na webových stránkách města a Profilu zadavatele dle bodu II
tohoto usnesení
Termín: 31.3.2016
2. informovat členy komise a náhradníky o jejich jmenování a o termínu konání komise
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Termín: 6.4.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
4.

Různé

5.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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