ZÁPIS
z 135. mimořádného jednání Rada města Černošice ze dne 29. 10. 2018
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, prof. Karel Müller (od bodu 2.2.)

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek,
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

2.1

Vyhodnocení - Rozvoj informačních technologií města Černošice

2.2

"Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice - etapa dokončení stavby a
venkovní úpravy areálu" - výběr dodavatele

2.3

Volba zástupců města do školské rady Základní školy Černošice, příspěvkové organizace

2.4

Změna rozpisu rozpočtu č. 48

2.5

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení CES č. 577/2018

3.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.1

Vyhodnocení - Rozvoj informačních technologií města Černošice
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Usnesením Rady města Černošice č. R/130/45/2018 ze dne 27.08.2018 bylo schváleno
vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení vedené pod názvem
„Rozvoj informačních technologií města Černošice“ (dále jen zakázky).
Veřejná zakázka byla vyvěšena na profilu zadavatele, webu města a odesláno oznámení do
Věstníku veřejných zakázek a úředního věstníku Evropské unie. V požadovaném termínu
bylo prostřednictvím elektronického nástroje doručeny nabídky pro část A, B, C.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 6 473 678,- Kč bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Po posouzení nabídek se hodnotící komise se rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít kupní smlouvu pro část A s dodavatelem Caleum a.s., za celkovou
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nabídkovou cenu 2.832.700,- Kč bez DPH, pro část B s dodavatelem emam s.r.o., za
celkovou nabídkovou cenu 279.320,- Kč bez DPH, pro část C s dodavatelem GORDIC spol. s
r.o., za celkovou nabídkovou cenu 1.933.250,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

5.045.270,- Kč bez DPH
ano
§ 6171

Usnesení č. R/135/1/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
protokoly a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1 usnesení

II.

r o zh o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky pro část A dodavatele Caleum a.s., se sídlem Na Pankráci
129/1724, 140 00 Praha 4, IČ 28351363, za celkovou nabídkovou cenu 2.832.700,- Kč bez
DPH (3.427.567,- Kč s DPH), o výběru nejvhodnější nabídky pro část B dodavatele emam
s.r.o., se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ 29284414, za celkovou nabídkovou cenu
279.320,- Kč bez DPH (337.977,- Kč s DPH), o výběru nejvhodnější nabídky pro část C
dodavatele GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, za
celkovou nabídkovou cenu 1.933.250,- Kč bez DPH (2.339.232,50 Kč s DPH)

III. ukládá
1. Bc. Martinu Šebkovi, vedoucí odboru informatiky
1. zajistit podepsání smluv dle předmětů veřejné zakázky „Rozvoj informačních
technologií“ mezi městem Černošice a dodavatelem Caleum a.s., se sídlem Na
Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4, IČ 28351363, CES 578/2018 pro část A,
dodavatelem emam s.r.o., se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ 29284414,
CES 580/2018 pro část B, a dodavatelem GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4,
586 01 Jihlava, IČ 47903783, CES 581/2018 pro část C, dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 30.11.2018
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatelů
Termín: 30.11.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.2

"Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice - etapa dokončení stavby a
venkovní úpravy areálu" - výběr dodavatele
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku, Renata
Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V návaznosti na rozhodnutí rady města č. 132 ze dne 24. 9. 2018 bylo zahájeno zadávací řízení pro
výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení
stavby a venkovní úpravy areálu“, a to elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje CENT.
Ve stanovené lhůtě do 24. 10. 2018 byly podány dvě nabídky a to nabídka společnosti Chládek &
Tintěra,a.s. ve výši 49 762 921,48 Kč bez DPH a nabídka společnosti Metall Quatro,s.r.o. ve výši
48 979 935,77 Kč bez DPH.
Dne 24. 10. 2018 komise pro hodnocení nabídek ve složení Jiří Jiránek, Tomáš Havránek a Petr Wolf
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provedla hodnocení podaných nabídek (viz zpráva o hodnocení nabídek v příloze).
Vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídnuté ceny, doporučila komise
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo se společností Metall Quatro,s.r.o.
Přílohy: -

prohlášení o nabídkové ceně spol. Chládek & Tintěra,a.s. a Metall Quatro ,s.r.o.
zpráva o hodnocení nabídek z 24. 10. 2018
návrh smlouvy o dílo se společností Metall Quatro,s.r.o.

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

48 979 936,77 Kč s DPH, 59 265 722,28 Kč s DPH
Ano, bude hrazeno z rozpočtu roku 2019
§ 6171, pol. 6121, ORG 776

Usnesení č. R/135/2/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
zprávu o hodnocení nabídek

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Metall quatro, spol. s r.o., IČ: 61538213 se
sídlem Vysoká Pec č.p.600, Vysoká Pec pro zhotovení díla "Stavební úpravy a přístavba
budovy č. p. 259 Černošice - etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu" za celkovou
cenu 48 979 935,77 Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. CES 532/2018 mezi městem Černošice a společností Metall
Quatro, spol. s r.o. dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy č. /2018 dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 16.11.2018
2. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 5.11.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
2.3

Volba zástupců města do školské rady Základní školy Černošice, příspěvkové organizace
Předkladatel: PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní
Důvodová zpráva:
V souladu s § 167 školského zákona 561/2004 Sb. jmenuje zřizovatel třetinu členů školské
rady.

Usnesení č. R/135/3/2018
Rada města Černošice
I.

j m e n uj e
tyto zástupce zřizovatele do školské rady:
Mgr. Martin Kozel
prof. Karel Müller
Mgr. Petr Hopfinger
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ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat ředitele ZŠ o jmenování zástupců zřizovatele do Školské rady Základní
školy Černošice, příspěvkové organizace
Termín: 05.11.2018
přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
II.

2.4

Změna rozpisu rozpočtu č. 48
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 48 obsahující
následující změnu:
Změna č. 120 – OISM – prodloužení činnosti TDI v rámci výměny palubovky ve sportovní
hale (přesun mezi položkami z akce bezbariérové řešení budov) – 23.474,- Kč
Výše uvedené změny nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, saldo rozpočtu se nemění.

Usnesení č. R/135/4/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
změnu rozpisu rozpočtu č. 48 dle přílohy č. 1

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 48 do rozpočtu 2018
Termín: 2.11. 2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení CES č. 577/2018
Předkladatel: Právní odbor
Radě města je předkládána Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení CES č.
577/2018.
Vzhledem ke skutečnosti, že původní Kupní smlouva CES č. 122/2018 ze dne 11.04.2018 za
nákup slavnostních praporů města Černošice, ČR a EU, nebyla z důvodu opomenutí
uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, a tím
došlo k nedodržení zákonné lhůty pro uveřejnění nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření
smlouvy, podléhá tato Smlouva sankčnímu ustanovení o zrušení nezveřejněných smluv a
objednávek v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, od počátku.
Vzhledem k tomu, že smluvní strany si již navzájem poskytly plnění z výše uvedené Kupní
smlouvy, dohodly se, že si ponechají již poskytnutá plnění vyplývající z Kupní smlouvy, a
předkládanou Dohodou o vypořádání bezdůvodného obohacení si vzájemně vypořádávají
své nároky na vydání bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení
budou vypořádána veškerá práva, povinnosti, pohledávky či závazky mezi smluvními
stranami vyplývající ze zrušené Smlouvy č. CES 122/2018 ze dne 11.04.2018.

Usnesení č. R/135/5/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
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Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení CES č. 577/2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Milena Paříková
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