Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář starosty
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 24/2013
konaného dne 26. 9. 2013 od 8:00 hodin v kanceláři starosty
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Pavel Křáp – radní města
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Veřejná zakázka „Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá“ Návrh na zrušení zadávacího řízení
1. Veřejná zakázka „Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá“ Návrh na zrušení zadávacího řízení
Místostarostka města uvedla, že v současné době probíhá realizace stavby „Výstavba a dostavba ZŠ Milovice Mladá“. Po dokončení stavby bude budova sloužit pro zabezpečení výuky žáků prvního a druhého stupně nově
zřízené příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Juventa, p.o., Komenského 578,
Milovice-Mladá.
Výuka žáků, v první etapě stavby, bude zahájena v lednu 2014. Pro zajištění budoucího provozu školy bylo, na
základě usnesení Rady města č. 393 b)/2013 ze dne 19.07. 2013, v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne 22.07. 2013 uveřejněno ve Věstníku
veřejných zakázek Oznámení o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky a služby „Zajištění školního stravování a
stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá“ pod evidenčním číslem VVZ 355968
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců základních a mateřských škol
zřízených městem v části Mladá to je :
- žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Juventa, p.o., Komenského 578, Milovice - Mladá
- žáků a zaměstnanců Mateřské školy Kostička, p.o., Tyršova 1500, Milovice - Mladá
- žáků a zaměstnanců Mateřské školy Sluníčko, p.o., Topolová 622, Milovice - Mladá
Nová školní jídelna v budově Základní školy a mateřské školy Juventa, bude pro žáky a zaměstnance této školy
sloužit jako školní jídelna, ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a pro
ostatní školy bude sloužit jako vývařovna, ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování
Jídelna včetně zařízení a vybavení bude předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a vybraným
uchazečem. Rozsah veřejné zakázky je vymezen předpokládaným množstvím menu denně, které je následující:
Od 01.01.2014 to je 470 denních menu pro žáky MŠ, 602 poledních menu pro žáky ZŠ a 73 poledních menu pro
zaměstnance škol.
Od 01.09.2014 to je 470 denních menu pro žáky MŠ, 800 poledních menu pro žáky ZŠ a 115 poledních menu
pro zaměstnance škol.
Pro období po roce 2014 bude počet jídel navyšován v závislosti na uvádění dalších etap výstavby ZŠ Juventa do
provozu.
Celková kapacita školní jídelny je 2.450 jídel/den.
Podle ustanovení § 8 a 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, se jedná
o veřejnou zakázku na dodávky a služby.
Zakázka bude zadána na dobu určitou a to na dobu 4 roky, se zahájením plnění od 01.01. 2014.
Předpokládaná hodnota zakázky byla v Zadávací dokumentaci stanovena 33.200.000,- Kč bez DPH. Podle
ustanovení § 12, odst. (1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná
o nadlimitní veřejnou zakázku, která je zadávána v otevřeném řízení dle § 27 zákona.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v souladu
s § 78 písm. a) zákona.
Lhůta pro podání nabídek skončila dne 16.09. 2013 (pondělí) ve 12:00 hod v sídle zadavatele, podatelně MěÚ
Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem dvou uchazečů, v tomto pořadí :
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Poř.
číslo
1
2

Název uchazeče

Sídlo

SCOLAREST - zařízení školního
stravování spol. s r.o.
GTH zařízení školního stravování,
spol. s r.o.

U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha - Michle

IČ
256 07 341
257 53 487

Datum a čas
doručení
nabídky
16.09. 2013
11: 23 hodin
16.09. 2013
01: 30 hodin

Rada města svým usnesením č. 393 c)/2013 ze dne 19.07. 2013 ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Dne 16.09. 2013, od 13:00 hodin byla zahájena činnost hodnotící komise otevíráním obálek s nabídkami, jednání
se zúčastnili zástupci obou uchazečů, kteří podali nabídku.
V úvodu jednání byli členové hodnotící komise seznámení se Seznamem doručených nabídek (obchodním
jménem a adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a následně podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování
mlčenlivosti. Před vlastním otevíráním obálek proběhla volba předsedy komise.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byly přečteny identifikační
údaje uchazeče, byla provedená její kontrola podle § 71 odst. 9 zákona, to je zda je nabídka zpracována
v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do Protokolu o otevírání obálek a sděleno zástupcům uchazečů.
Komise konstatovala, že nabídky obou uchazečů kontrole, dle § 71 odst. 9 zákona, vyhověly (viz Protokol o
otevírání obálek ze dne 16.09. 2013).
Další jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 23.09. 2013, na tomto jednání hodnotící komise provedla
posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a konstatovala, že všichni uchazeči zákonné
požadavky a požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili (viz Protokol o
posouzení kvalifikace ze dne 23.09. 2013) a obě doručené nabídky tak byly postoupeny k posouzení.
Další jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 23.09. 2013 (po podepsání Protokolu o posouzení kvalifikace
uchazečů), na tomto jednání hodnotící komise provedla u každé nabídky posouzení, dle § 76 zákona, zda
nabídka splňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a z hlediska
toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, a zda nejde o nabídku
s mimořádně nízkou nabídkovou cenou dle § 77 zákona.
Komise došla k závěru, že uchazeč GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o. nesplnil požadavky zadavatele
uvedené v části H písm. c) Zadávací dokumentace na minimální nájemné za užívání nebytových prostor ve výši
40.000,- Kč bez DPH měsíčně (nabídl 800,- Kč bez DPH) a minimální nájemné za movité věci ve výši 10.000,Kč bez DPH měsíčně (nabídl 715,- Kč bez DPH)
Dále komise došla k závěru, že uchazeč SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. nesplnil
požadavky zadavatele na požadované složení Denního menu pro žáky MŠ, uvedené v Zadávací dokumentaci,
jeho Vzorový jídelní lístek neobsahuje Nápoj v sekci přesnídávka a dále není v denním menu obsažen
dezert/ovoce/salát a nápoj.
Dále komise došla k závěru, že uchazeč GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o. nesplnil požadavky
zadavatele na vyžadované denní menu pro žáky MŠ, uvedené v Zadávací dokumentaci,
jeho Vzorový jídelní lístek neobsahuje vyžadované denní menu pro žáky MŠ a pouze odkazuje na část poledního
menu pro ZŠ a zaměstnance, a to na oběd. Dále nesplnil požadavky zadavatele na požadované složení Denního
menu pro žáky MŠ, uvedené v Zadávací dokumentaci, jeho Vzorový jídelní lístek neobsahuje vyžadované
složení denního menu pro žáky MŠ a pouze odkazuje na část poledního menu pro ZŠ a zaměstnance, a to oběd.
Komise tedy konstatovala, že nabídky obou uchazečů jsou v rozporu s požadavky zadavatele na předmět plnění
zakázky, a proto nabídky obou uchazečů, v souladu s § 76 odst. 1 zákona, pro nesplnění podmínek § 22 odst. 1
písm. a) zákona vyřadila a doporučuje zadavateli z těchto důvodů bezodkladně vyloučit z účasti v zadávacím
řízení obě nabídky podle § 76 odst. 6 zákona a zrušit zadávací řízení z důvodu uvedeného v § 84 odst. 1 písm. b)
zákona (viz Protokol o posouzení uchazečů ze dne 23.09. 2013)
Rada města po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, Protokolem o posouzení kvalifikace, Protokolem o
posouzení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 516/2013:
Rada města
a) rozhodla o vyloučení uchazeče SCOLAREST. Uchazeč SCOLAREST - zařízení školního stravování spol.
s r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, IČ 256 07 341 z účasti v zadávacím řízení na plnění
veřejné zakázky, zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá" neboť při
posouzení jeho nabídky dle § 76 odst. 1 ZVZ bylo zjištěno, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na
předmět plnění uvedené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.
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Složení uchazečem nabízeného denního menu pro žáky MŠ prezentované formou vzorových jídelních lístků
neodpovídá požadavkům zadavatele dle zadávací dokumentace, části A, odst. 2. Konkrétně nabízené denní menu
pro žáky MŠ neobsahuje nápoj v sekci přesnídávka a dále není v poledním menu pro žáky MŠ obsažen
dezert/ovoce/salát a nápoj.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel uchazeče dle § 76 odst. 6 ZVZ, vylučuje z účasti v zadávacím
řízení, neboť jeho nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
b) rozhodla o vyloučení uchazeče GTH. Uchazeč GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o., se sídlem
Vyskočilova 1481/4, IČ 257 53 487 z účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky ,Zajištění školního
stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá", neboť při posouzení jeho nabídky dle § 76 odst. 1
ZVZ bylo zjištěno, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění uvedené v zadávacích
podmínkách předmětné veřejné zakázky.
Složení uchazečem nabízeného denního menu pro žáky MŠ prezentované formou vzorových jídelních lístků
neodpovídá požadavkům zadavatele dle zadávací dokumentace, části A, odst. 2. Konkrétně nabízené denní menu
pro žáky MŠ obsahuje pouze polední menu a nikoli svačinku, přesnídávku a svačinu,
dále pak Uchazeč nabídl nájemné za nájem movitých věcí a nebytových prostor nižší, než bylo minimální
zadavatelem požadované nájemné uvedené v zadávací dokumentaci, části H písm. c), čímž je Uchazečem
nabízené plnění předmětné veřejné zakázky rovněž v rozporu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné
zakázky.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel uchazeče dle § 76 odst. 6 ZVZ, vylučuje z účasti v zadávacím
řízení, neboť jeho nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
c) zrušila zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) ZVZ o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné
zakázky, zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá". Důvodem zrušení
zadávacího řízení je skutečnost, že byli všichni uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
radní města

Lukáš Pilc
starosta města

Marcela Říhová
místostarostka města

Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis,
včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.
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