ZÁPIS
z 16. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 9. 5. 2019
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek, PhDr.
Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková

Hosté:
Omluveni:
Ing. Tomáš Kratochvíl
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Milena Paříková, radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 16. jednání rady města

2.

Z odborů - právní odbor

2.1

Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice nábytkem

2.2

Vyhodnocení - VZMR - Osázení svahů u ZŠ Černošice

2.3

Vyhodnocení - VZMR - Pásový schodolez s vozíkem pro ZŠ Černošice

3.

Z odborů - odbor technických služeb

3.1

Informace o výsledku VŘ na Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka

4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice - výběr dodavatele

5.

Různé

6.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 16. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/16/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 16. mimořádného jednání dne 7.5. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Z odborů - právní odbor

2.1

Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice nábytkem
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Usnesením Rady města Černošice č. R/10/28/2019 ze dne 4.3.2019 bylo schváleno
vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení vedené pod názvem
„Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice nábytkem“ (dále jen zakázky). Nadlimitní režim
zakázky byl zvolen z důvodu sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v dalších
veřejných zakázkách, které jsou vyhlášeny v tomto roce.
V požadovaném termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 3 nabídky.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 1 825 308 Kč bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vyzván k doplnění
chybějících dokumentů, které následně doplnil. Po posouzení nabídek se hodnotící komise se
rozhodla doporučit zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem Compo Interiéry s.r.o., se
sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČO 03056279, za celkovou nabídkovou cenu
1.234.001,- Kč bez DPH (1.493.141,- Kč s DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1.234.001,- Kč bez DPH (1.493.141,- Kč s DPH)
ano + bude hrazeno z dotace
§ 3113 pol. 6121, ORG 1021

Usnesení č. R/16/2/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1 usnesení

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Compo Interiéry s.r.o., se sídlem Růžová 1522/16,
110 00 Praha 1, IČO 03056279, za celkovou nabídkovou cenu 1.234.001,- Kč bez DPH
(1.493.141,- Kč s DPH)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podepsání smlouvy dle předmětu veřejné zakázky „Vybavení odborných učeben
ZŠ Černošice nábytkem“ mezi městem Černošice a dodavatelem Compo Interiéry
s.r.o., se sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČO 03056279, CES č. 94/2019, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení
Termín: 15.6.2019
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Vyhodnocení - VZMR - Osázení svahů u ZŠ Černošice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
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V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu byli osloveni 3 dodavatelé emailem a informace vyvěšena na webu města. V požadovaném termínu byly do podatelny
doručeny 2 nabídky. V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), nebyla tato veřejná zakázka malého
rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Po posouzení nabídek se hodnotící komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem STROMMY COMPANY, s.r.o, Andělská hora
143, 793 31, IČO 01919652, za celkovou nabídkovou cenu 117.656,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 119.009,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
117.656,- Kč bez DPH, 142.364,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem
ano
Rozpočtová skladba
§ 3113, pol. 6121

Usnesení č. R/16/3/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Osázení svahů
u ZŠ Černošice"

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele STROMMY COMPANY, s.r.o, se sídlem Andělská
hora 143, 793 31, IČO 01919652, za celkovou nabídkovou cenu 117.656 Kč bez DPH
(142.364,- Kč s DPH)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 253/2019 dle předmětu veřejné zakázky mezi
městem Černošice a dodavatelem STROMMY COMPANY, s.r.o, Andělská hora 143,
793 31, IČO 01919652, dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 31.5.2019
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.3

Vyhodnocení - VZMR - Pásový schodolez s vozíkem pro ZŠ Černošice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu bylo osloveno 13 dodavatelů
e-mailem a informace vyvěšena na webu města. V požadovaném termínu bylo do podatelny
doručeno 9 nabídek. V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), nebyla tato veřejná zakázka malého
rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Po posouzení nabídek se hodnotící komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem Solift, s.r.o., se sídlem Čechyňská 353/8,
602 00 Brno, IČO 29230365, za celkovou nabídkovou cenu 72.790,- Kč bez DPH.
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Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 109.000,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
72.790,- Kč bez DPH, 88.076,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem
ano
Rozpočtová skladba
§ 3113, pol. 6121

Usnesení č. R/16/4/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Pásový
schodolez s vozíkem pro ZŠ Černošice"

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Solift, s.r.o., se sídlem Čechyňská 353/8, 602 00
Brno, IČO 29230365, za celkovou nabídkovou cenu 72.790 Kč bez DPH (88.076,- Kč s DPH)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 254/2019 dle předmětu veřejné zakázky mezi
městem Černošice a dodavatelem Solift, s.r.o., se sídlem Čechyňská 353/8, 602 00
Brno, IČO 29230365, dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - odbor technických služeb

3.1

Informace o výsledku VŘ na Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva:
Na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů CES 3/2019 byla zástupcem sdružení městem
Řevnice realizována nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Svoz odpadů obcí Regionu Dolní
Berounka“.
V rámci uvedené veřejné zakázky byli zástupci sdružení vybráni a následně schváleni vybraní
dodavatelé (sdružení dodavatelů): SKO Berounsko (pro komunální odpad) a Separace
Berounsko (pro tříděný odpad) oba dodavatelé zastoupení spol. Komwag, podnik čistoty a
údržby města, a.s.
Nyní jsou radě města předkládány ke schválení 2 smlouvy, které byly součástí zadávací
dokumentace veřejné zakázky.
Jedná se o smlouvu na svoz komunálního odpadu a na svoz separovaného odpadu.

Usnesení č. R/16/5/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
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výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: Svoz odpadů obcí Regionu Dolní
Berounka - vybraní dodavatelé sdružení dodavatelů SKO Berounsko (pro komunální odpad) a
Separace Berounsko (pro tříděný odpad) zastoupeni společností Komwag, podnik čistoty a
údržby města, a.s., IČO: 61057606
II.

schvaluje
smlouvy CES č. 255/2019 a CES č. 256/2019, dle přílohy usnesení č. 1 a 2

III. ukládá
1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi
1. podepsat smlouvy schválené dle přílohy usnesení
Termín: 10.5.2019
2. Právnímu odboru
1. zveřejnit smlouvy v registru smluv
Termín: 13.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice - výběr dodavatele
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva:
Usnesením Rady města Černošice č. R/09/25/2019 ze dne 18. 2. 2019 bylo schváleno
vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení vedené pod názvem
„Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice realizovanou v rámci projektu OPŽP
„Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice, reg.č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
(dále jen zakázky). Administrace veřejné zakázky byla svěřena Advokátní kanceláři JUDr.
Vladimír Tögel – advokát.
V požadovaném termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 2 nabídky.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 33 148 587,67 Kč bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Po posouzení nabídek se hodnotící komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem Společností „AVE-CSG-PS“, zastoupenou
vedoucí společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102
00 Praha 10, IČO 49356089, za celkovou nabídkovou cenu 32.956.865,18,- Kč bez DPH
(39.877.806,87,- Kč s DPH).
Zároveň komise doporučila vyloučit dodavatele Společnost skládka Černošice, zastoupenou
vedoucím společníkem SYNER, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
IV – Perštýn, IČO 48292516 z důvodu překročení povolené nabídkové ceny (cenová nabídka
ve výši 37.090.740,84 Kč bez DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

32.956.865,18,- Kč bez DPH (39.877.806,87,- Kč s DPH)
Ano + bude hrazeno z dotace

Usnesení č. R/16/6/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
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protokoly a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1 usnesení
II.

rozhoduje
1.
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele společnosti "AVE-CSG-PS" zastoupené
vedoucím společníkem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089, za celkovou nabídkovou cenu
32.956.865,18 Kč bez DPH
2.
o vyloučení dodavatele Společnost skládka Černošice zastoupené vedoucím
společníkem SYNER, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV Perštýn, IČO 48292516, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

III. ukládá
1. Právnímu odboru
1. předat schválené dokumenty AK Tögel k zajištění úkonů potřebných pro dokončení
realizace veřejné zakázky
Termín: 10.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Různé

6.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Milena Paříková
radní
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