ZÁPIS
z 72. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 24. 8. 2016
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl
Hosté:
Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, , Ing. Petr Wolf, místostarosta
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města
Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Veřejná zakázka "Nákup CAS 30 2SVH pro Město Černošice"

3.

Různé

4.

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 ověřil Tomáš Kratochvíl
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Veřejná zakázka "Nákup CAS 30 2SVH pro Město Černošice"
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládána změna zadávací dokumentace na nákup hasičské techniky CAS 30 pro město Černošice.
Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 20. 7. 2016. Dne 9. 8. 2016 zaslal kontrolní orgán
(Centrum pro regionální rozvoj ČR) připomínky k zadávací dokumentaci spolu s výzvou
k zaslání vyjádření. V důsledku připomínek je nutno doplnit příp. upravit některá ustanovení
zadávací dokumentace a její Přílohy 1 – Technických podmínek.
Provedené změny samotného textu zadávací dokumentace jsou formálního charakteru.
Jedná se zejména o stanovení termínu dodání předmětu plnění nikoliv pevným datem nýbrž
počtem měsíců, o upřesnění možnosti podávat nabídky v elektronické podobě a
terminologickou úpravu některých ustanovení dle doporučení kontrolního orgánu. V návrhu
kupní smlouvy bylo vypuštěno ustanovení týkající se servisních oprav předmětu koupě,
jelikož není možno dostát požadavku kontrolního orgánu na stanovení a kalkulaci jednotlivých
pozáručních oprav, které by mohly přicházet v úvahu, a také s ohledem na to, že záruční
servis je upraven občanským zákoníkem. Provedené změny v technických podmínkách jsou
upřesněním parametrů vybavení předmětu plnění, které však i před tímto doplněním nebylo
možné dodat v jiných parametrech (tyto komponenty se dodávají pouze v parametrech, které
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byly doplněny).
Radě města je předkládán návrh zadávací dokumentace po úpravě, lhůta pro podání nabídek
musí být prodloužena o stejnou dobu, jakou je lhůta pro podání nabídek (47 dnů), protože
změna ZD může rozšířit okruh možných dodavatelů. Tímto prodloužením budou mít
potenciální uchazeči k dispozici dostatečnou lhůtu v délce stejné, jako byla lhůta původní, pro
vypracování nabídky odpovídající změněným požadavkům zadavatele. Délka prodloužení
odpovídá také tomu, že jde o poměrně malý rozsah změn zadávací dokumentace, avšak týká
se předmětu plnění. Přesto je zadavateli navrženo prodloužení lhůty o celkovou dobu pro
podání nabídek, aby byla v maximální možné míře zachována volná soutěž a bylo zamezeno
diskriminaci jednotlivých uchazečů.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky CAS 30 2SVH pro
JSDH Černošice. V současné době používá JSDH CAS 32 Tatra 815, rok výroby 1986, která
je zastaralá, vysoce poruchová, opravy komplikuje nedostatek náhradních dílů a neodpovídá
současným požadavkům kladeným na akceschopnost jednotky. Náklady na udržení
provozuschopnosti stávající CAS se rok od roku zvyšují a doba oprav se prodlužuje. Z těchto
důvodů se jeví jako nejhospodárnější řešení pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.
Pořízení CAS je spolufinancováno z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Integrovaný regionální operační program, MMR ČR ve výši 90 % způsobilých výdajů
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s předpokládanou hodnotou 6.529.333,Kč bez DPH. Zakázka je vyhlašována v otevřeném řízení. Kritériem pro výběr dodavatele je
ekonomická výhodnost nabídky, kdy hodnotícími kritérii jsou:
Dílčí hodnotící kritérium
Váha v %
Nabídková cena v Kč bez DPH
80
Výkon motoru (musí být v rozmezí 270 kW – 355 kW)
5
Termín dodání v měsících (nejpozději však do 31. 3. 2017)
5
Záruční doba podvozku (musí být v rozmezí 24 – 48 měsíců)
5
Záruční doba účelové nástavby (musí být v rozmezí 60 – 120 měsíců)

5

Radě města je ke schválení předkládána změněná zadávací dokumentace, která bude
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a na webových stránkách
města.
Usnesení č. R/72/1/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce "Nákup CAS30 2SVH pro Město
Černošice" dle přílohy tohoto usnesení v předpokládané hodnotě 6.529.333,- Kč bez DPH;

ukládá
1. Úseku právnímu
1. zveřejnit opravné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek, zveřejnit na profilu
zadavatele informaci o změně zadávací dokumentace a informovat známé účastníky
zadávacího řízení o provedení změny zadávacích podmínek dopisem dle přílohy
tohoto usnesení
Termín: 26.8.2016
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.
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3.

Různé

4.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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