ZÁPIS
ze 103. mimořádného jednání Rady města Černošice,
ze dne 14. 8. 2017
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl
JUDr. Markéta Fialová, vedoucí odboru životního prostředí
Mgr. Filip Kořínek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ing. Milena Paříková, radní , Ing. Petr Wolf, místostarosta
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

3.

Zrušení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby Mateřská škola v Husově ulici,
Černošice

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 ověřil p. Kratochvíl.
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

3.

Zrušení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby Mateřská škola v Husově ulici,
Černošice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Město Černošice obdrželo dne 11. 8. 2017 stanovisko Centra pro regionální rozvoj České
republiky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby pro Mateřskou školu v Husově ulici,
Černošice, viz příloha č. 1 důvodové zprávy. Ačkoliv byla zadávací dokumentace vč. všech
dokumentů odeslána ke kontrole dne 12.6.2017 ( potvrzení o přijetí ke kontrole ze strany
CRR bylo doručeno 14.6.2017), stanovisko k této věci bylo doručeno až 11.8.2017, pouze
několik dní před plánovaným otevíráním obálek a hodnocením nabídek. Ve stanovisku jsou
popisována zjištění s výhradou včetně doporučení k nápravě. Mezi zásadní výhrady patří dle
CRR skutečnost, že je zakázka na výstavbu mateřské školy poptávána jako celek. Dle
stanoviska CRR obsahuje veřejná zakázka předměty plnění, které jsou funkčně samostatné a
výběr jednoho generálního dodavatele by mohl být diskriminační. Jedná se o dodávky
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vybavení, gastro, herní prvky na zahradu mateřské školky. Tyto dodávky by měly být řešeny
samostatnými výběrovými řízeními. Další výhrady se týkají některých položek rozpočtu,
použití formuláře F02 namísto CZ02 ve věstníku veřejných zakázek. Kontrolní orgán CRR
doporučuje zrušení veřejné zakázky, vypořádání se s uloženými nápravnými opatřeními a
znovu předložení dokumentace ke kontrole před opětovným zahájením zadávacího řízení.
OISM proto předkládá radě ke schválení návrh zrušení zadávacího řízení viz příloha č. 1
usnesení.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

bez nároků

Usnesení č. R/103/1/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
závěry a doporučení vyplývající ze stanoviska Centra pro regionální rozvoj České republiky k
zakázce Mateřská škola v Husově ulici, Černošice pro výběr zhotovitele stavby

II.

ruší
zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby "Mateřská škola v
Husově ulici, Černošice" dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat zrušení zadávacího řízení dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 15.8.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Závěr

Závěr:

Ing. Milena Paříková
radní

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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