ZÁPIS
z 70. mimořádného jednání Rada města Černošice ze dne 4. 8. 2016
Přítomni:
Omluveni:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková
Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ing. Petr Wolf, místostarosta, Ing. Milena Paříková, radní
Ladislava Žáková, Odbor vnitřních věcí

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - úsek právní

2.1

Zadávací řízení "Nákup CAS 20 2SR pro Město Černošice"

3.

Různé

4.

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 Milena Paříková
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - úsek právní

2.1

Zadávací řízení "Nákup CAS 20 2SR pro Město Černošice"
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Vybraný uchazeč společnost Ziegler Hasičská Technika s.r.o., se sídlem Tuřanka 115, 627
00 Brno, IČ: 27722309, neposkytl řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, a to tím,
že odmítl uzavřít kupní smlouvu ve znění v souladu se svou nabídkou podanou do
zadávacího řízení. Ačkoliv uchazeč podal nabídku, v níž akceptoval termín dodání CAS do
konce roku 2016, obdrželi jsme dne 1. 8. 2016 dopis, v němž uvádí, že termín není schopen
dodržet. Požadavku na změnu termínu dodání nelze vyhovět, aniž by se jednalo o podstatnou
změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dle § 82 odst. 7 zákona, kterou nesmí
zadavatel umožnit. V rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup CAS od GŘ HZS je uveden
termín realizace 30. 12. 2016, přičemž tento termín není možno bez předchozího schválení
GŘ HZS prodloužit.
Vzhledem k vyloučení druhého uchazeče společnosti KOBIT – THZ s.r.o., se sídlem Tovární
123, Slatiňany 538 21, IČ: 15053920 ze zadávacího řízení nebylo možno uzavřít kupní
smlouvu s jiným uchazečem.
Komunikací s odpovědným pracovníkem GŘ HZS bylo zjištěno, že na základě naší písemné
žádosti nám bude umožněna změna termínu realizace akce, přičemž tím nebude ovlivněno
poskytnutí dotace. Písemná žádost tedy bude odeslána. Po schválení změny termínu ze
strany GŘ HZS bude vyhlášeno nové zadávací řízení na nákup CAS 20 s nezměněným
předmětem plnění a shodnými zadávacími podmínkami jako zrušované zadávací řízení.
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Lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek budou v zadávací dokumentaci doplněny
v závislosti na datu obdržení schválení změny termínu od GŘ HZS.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/70/1/2016
Rada města Černošice
I.

r o zh o d l a
o zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky "Nákup CAS 20 2SR pro Město Černošice"
dle § 84 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále
jen „zákon“), jelikož v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 4 zákona nebyla uzavřena
smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít

II.

s c h va l u j e
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce "Nákup CAS 20 2SR pro Město Černošice" v
předpokládané hodnotě 7 024 000,- Kč bez DPH

I I I . j m e n uj e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Jan Prskavec, Ing. Petr Lágner, Ing. Petr
Wolf, Mgr. Slávka Kopačková, Mgr. Lenka Bouchalová Drábková, Mgr. Ing. Monika Formáčková,
náhradníci Tomáš Prskavec, Michal Skála, Lenka Jochová, Ing. Jana Ullrichová, Markéta
Otavová, Ing. Martina Šnoblová
IV. stanoví
že komise dle bodu III. je komisí pro otevírání obálek a komisí pro posouzení splnění kvalifikace
V.

ukládá
1. Úseku právnímu
1. podat žádost o prodloužení termínu realizace akce - nákupu cisternové automobilové
stříkačky - ke Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR za účelem
prodloužení období pro poskytnutí dotace
Termín: 10.8.2016
2. po obdržení schválení prodloužení termínu realizace akce ze strany GŘ HZS ČR zahájit
nové zadávací řízení k veřejné zakázce "Nákup CAS 20 2SR pro Město Černošice"
Termín: 31.8.2016

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Různé

4.

Závěr

Závěr:

Ing. Milena Paříková
radní

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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