ZÁPIS
z 33. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 5. 11. 2019
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Ing. Jan Fara, Ph.D., PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Tomáš Kratochvíl
Hosté:
Omluveni:
Mgr. Šimon Hradilek, Ing. Milena Paříková
Nepřítomni: Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, , Ing. Petr Wolf, místostarosta
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města, Mgr. Magdalena Košťáková,
právní odbor

Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 33. jednání rady města

1.2

VZMR - Úklidové služby v objektu Karlštejnská 259, Černošice - nové vyhodnocení

2.

Různé

3.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 33. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/33/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 33. jednání dne 5.11.2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
1.2

VZMR - Úklidové služby v objektu Karlštejnská 259, Černošice - nové vyhodnocení
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Usnesením Rady města Černošice č. R/30/29/2019 ze dne 14.10.2019 bylo schváleno
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „Úklidové služby v objektu
Karlštejnská 259, Černošice“ (dále jen zakázky). Předmětem veřejné zakázky je zajištění
úklidu objektu. Výběrové řízení bylo zahájeno dne 15.10.2019. Hodnotícím kritériem byla
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nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 800.000,- Kč bez
DPH.
V požadovaném termínu bylo doručeno pět nabídek. Po posouzení nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou komise shledala, že nabídková cena uvedená v krycím listu je odlišná od
celkové nabídkové ceny uvedené ve smlouvě. Dodavatel byl vyzván k objasnění, ve
stanovené lhůtě objasnění poskytl, nicméně odmítl učinit požadovanou nápravu, a proto byl
z výběrového řízení vyloučen.
Hodnotící komise se rozhodla doporučit zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem druhým
v pořadí, jehož nabídka byla posouzena jako úplná. Tento dodavatel byl vybrán usnesením
rady č. R/32/17/2019. Vybraný dodavatel následující den doručil informaci o odstoupení od
nabídky na veřejnou zakázku z důvodu neočekávaných okolností ohledně financování
společnosti. Na základě výše uvedeného a z důvodu, že vybraný dodavatel odmítl uzavřít
smlouvu na veřejnou zakázku, rozhodla Komise o vyloučení vybraného dodavatele
z výběrového řízení.
Komise posoudila nabídku dodavatele, který byl další v pořadí, a dospěla k závěru, že
nabídka je úplná a splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu na plnění této zakázky s dodavatelem
NAFRA s.r.o., se sídlem 9. Května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 08157154, za
celkovou cenu 649.900,- Kč bez DPH,- Kč bez DPH (786.379,- Kč s DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

649.900,- Kč bez DPH (786.379,- Kč s DPH)
ano
§ 6171, pol. 5169, případně ORG

Usnesení č. R/33/2/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
1.
zápis o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1
usnesení
2.
vyloučení dodavatele Limpio SP, s.r.o., IČO: 06867006, Praha 10, Tolstého 1062/19

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele NAFRA s.r.o., IČO: 08157154, Mníšek pod Brdy, 9.
Května 837, za celkovou nabídkovou cenu 649.900,- Kč bez DPH (786.379,- Kč s DPH) na 24
měsíců

III. schvaluje
uzavření smlouvy CES č. 569/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Úklidové služby v objektu
Karlštejnská 259, Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem NAFRA s.r.o., IČO:
08157154, Mníšek pod Brdy, 9. Května 837, dle přílohy č. 2 a 3
IV. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. zajistit podepsání smlouvy CES č. 569/2019, dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 8.11.2019
2. Právnímu odboru
1. zajistit administrativní úkony k dokončení veřejné zakázky
Termín: 8.11.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Různé

3.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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