Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 38/2017
konaného dne 13. 12. od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, JUDr. Kristýna
Bukovská – radní města, Miroslava Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Omluveni: Ing. Milan Pour – starosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Návrh Rozpočtového opatření č. 20/2017/RM
2. Veřejné zakázky
3. Žádost Okresního soudu
4. Kontrolní výbor Zastupitelstva města
5. Záměr o nájmu nebytových prostor a movitých věcí (prostor pro provoz gastro) Základní a mateřské
školy Juventa
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 591/2017
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1. Návrh Rozpočtového opatření č. 20/2017/RM
Místostarosta města předložil členům rady města návrh rozpočtového opatření č. 20/2017/RM.
Výdaje běžné:
3631 5169 – Veřejné osvětlení (montáž a demontáž vánočního osvětlení)
Jedná se pouze o přesun mezi výdajovými položkami schváleného rozpočtu z důvodu navýšení počtu vánoční
výzdoby.
5399 5154 – Provoz MKDS: Elektrická energie
Z důvodu doručení vyúčtování el. energie za kamerové body bylo zjištěno, že ve schváleném rozpočtu chybí
částka ve výši cca 2 tis. Kč. Tato částka se přesouvá z provozních výdajů.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 592/2017
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č.20/2017/RM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2. Veřejné zakázky
2a) Veřejná zakázka „Nákup IT vybavení pro MěÚ Milovice - 2017“ Návrh na rozhodnutí o výběru
dodavatele
Místostarosta města uvedl, že vedoucí Kanceláře úřadu Miroslava Dlouhá jako osoba uvedená v článku 2 bodu
1.3 písm. c) směrnice města č. 2/2017 schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na
dodávky s názvem „Nákup IT vybavení pro MěÚ Milovice - 2017“ dále ustavila komisi a jmenovala členy
komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace
dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem plnění zakázky je dodávka IT vybavení a jiného
vybavení pro Městský úřad Milovice. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v neoceněném
Položkovém rozpočtu, viz Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky a ve Specifikaci, viz Příloha č. 5 Výzvy k podání
nabídky. Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak
zadávat zakázky na služby v hodnotě od 100 001,- Kč bez DPH do 500 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města
Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále
jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
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pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace. Dne 22. 11. 2017 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto
dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení
Masarykova 538/44
1
SPC-net s.r.o.
281 32 491
289 22 Lysá nad Labem
Lopatecká 161/17
2
COPYMAT spol. s r.o.
457 99 075
147 00 Praha 4 - Podolí
Stržiště 761/53
3
Bc. Zbyněk Konečný
707 29 689
289 22 Lysá nad Labem
Dne 27. 11. 2017 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení
Fantova č. ev. 1782/32
1
PBR KOMTECH spol. s r.o.
463 49 758
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Makovského 1335/24
2
TECHNOSERVIS spol. s r.o.
616 81 059
163 00 Praha 6
Sušilova 1528/1 Pražské Předměstí
3
CTR s.r.o.
259 19 181
500 02 Hradec Králové
Lhůta pro podání nabídek končila dne 6. 12. 2017 v 11:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou tří (3) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
a příjmení
Fantova č.ev. 1782/32
1
PBR KOMTECH spol. s r.o.
463 49 758
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí
2
CTR s.r.o.
259 19 181
500 02 Hradec Králové
Lopatecká 161/17
3
COPYMAT spol. s r.o.
457 99 075
147 00 Praha 4 - Podolí
Komise se na svém jednání sešla dne 8. 12. 2017 v 10:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
jsou označené názvem veřejné zakázky.
Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání obálek (viz Příloha). Komise
konstatovala, že nabídky všech účastníků kontrole vyhověly. Následně hodnotící komise provedla posouzení
splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že všichni účastníci požadavky
zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo posouzení úplnosti nabídek,
hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech účastníků požadavky na úplnost nabídky splnily. Hodnotící
komise dále nabídky posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a
konstatovala, že nabídková cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická
výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení všech podmínek a
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a v Zadávací
dokumentaci. Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem CTR s.r.o., IČ 259 19 181,
se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH ve výši 435 615,73 Kč
(360 013,00 bez DPH). Ostatní účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je
nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
CTR s.r.o., Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí
435 615,73 Kč vč. DPH
1
500 02 Hradec Králové
259 19 181 360 013,00 Kč bez DPH
PBR KOMTECH spol. s r.o., Fantova č.ev. 1782/32
440 012,14 Kč vč. DPH
2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
463 49 758 363 646,40 Kč bez DPH
COPYMAT spol. s r.o., Lopatecká 161/17
444 789,95 Kč vč. DPH
3
147 00 Praha 4 - Podolí
457 99 075 367 595,00 Kč bez DPH
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek, viz Přílohy.
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Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 593/2017
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup IT vybavení pro MěÚ Milovice - 2017“
zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro
zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen
„ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny
podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník CTR s.r.o., IČ 259 19 181, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou včetně DPH ve výši 435 615,73 Kč (360 013,00 bez DPH).
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
CTR s.r.o., Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí
435 615,73 Kč vč. DPH
1
500 02 Hradec Králové
259 19 181 360 013,00 Kč bez DPH
PBR KOMTECH spol. s r.o., Fantova č.ev. 1782/32
440 012,14 Kč vč. DPH
2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
463 49 758 363 646,40 Kč bez DPH
COPYMAT spol. s r.o., Lopatecká 161/17
444 789,95 Kč vč. DPH
3
147 00 Praha 4 - Podolí
457 99 075 367 595,00 Kč bez DPH
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2b) Veřejná zakázka „Zastřešení autobusových zastávek Milovice 2018- 2019“ Návrh na rozhodnutí o
výběru dodavatele
Místostarosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 24/2017 dne 30. 8. 2017 svým usnesením č.
391/2017 schválila Zadávací podmínky na plnění veřejné zakázky, na dodávky s názvem „Zastřešení
autobusových zastávek Milovice 2018- 2019“ dále ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů
komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a
hodnocení nabídek. Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž deseti přístřešků stejných typů, s rozdílným
počtem modulů, na autobusových zastávkách, sloužících veřejné dopravě, ve městě Milovice. Jedná se o
dlouhodobé řešení na období 2018 až 2019. Oddělení investic-Odboru správy a majetku města (dále jen „Odd.
investic“) navrhuje řešit plnění zakázky formou uzavření Rámcové kupní smlouvy, z důvodu zachování
jednotného vzhledu autobusových přístřešků. Součástí zakázky bude rovněž dodávka odpadkových košů, s tím
že budou stejného vzhledu jako koše stávající, tj. kovové s vyjímatelnou vložkou. Podle předmětu plnění
zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která je
zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě od
500 001,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání
veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,
(dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Smlouva
s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou a to od ledna 2018 do prosince 2019. V souladu
s usnesením Rady města č. 24/2017 ze dne 30. 8. 2017 byly Zadávací podmínky, v souladu se Směrnicí, dne 16.
11. 2017 zveřejněny na Úřední desce MěÚ Milovice, na profilu zadavatele a zároveň byla zaslána těmto
dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/
Pod Vrbami 1920/3
1
DETA spol. s r.o.
471 53 059
792 01 Bruntál
č.p. 519
2
mmcité 1 a.s.
276 70 864
687 12 Bílovice
Křížovnická 86/6, Staré Město
3
SIAINVEST s.r.o.
273 42 867
110 00 Praha 1
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Mánesova 390/74
157 71 946
370 01 České Budějovice 6
Harmonická 1384/13, Stodůlky
5
XAN 89 s.r.o.
241 74 068
158 00 Praha 5
Lhůta pro podání nabídek končila dne 4. 12. 2017 v 10:35 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou čtyř (4) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
a příjmení
Křížovnická 86/6, Staré Město
1
SIAINVEST s.r.o.
273 42 867
110 00 Praha 1
Mánesova 390/74
2
TSE CB spol. s r.o.
251 55 555
370 01 České Budějovice 6
HOSTALEK – WERBUNG
Riegrova 175
3
150 28 101
spol. s r.o.
560 02 Česká Třebová
č.p. 519
4
mmcité 1 a.s.
276 70 864
687 12 Bílovice
Komise se na svém jednání sešla dne 8. 12. 2017 v 10:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
jsou označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o
otevírání obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky všech účastníků kontrole vyhověly. Následně
hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že
všichni účastníci požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo
posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech účastníků požadavky na úplnost
nabídky splnily. Hodnotící komise dále nabídky posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou nabídkovou
cenou. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena
ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena, při dodržení všech podmínek a
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
v Kč
4

TSE spol. s r.o.

TSE CB spol. s r.o., Mánesova 390/74
1 338 018,00 Kč vč. DPH
370 01 České Budějovice
251 55 555
1 105 800,00 Kč bez DPH
mmcité 1 a.s., č.p. 519
1 616 789,90 Kč vč. DPH
2
687 12 Bílovice
276 70 864
1 336 190,00 K bez DPH
HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o.
1 665 202,00 Kč vč. DPH
3
Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová
150 28 101
1 376 200,00 Kč bez DPH
SIAINVEST s.r.o., Křížovnická 86/6
1 688 870,00 Kč vč. DPH
4
110 00 Praha 1 – Staré Město
273 42 867
1 395 760,00 Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem TSE CB spol. s r.o., IČ 251 55 555, se
sídlem Mánesova 390/74, 370 01 České Budějovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 338 018,00 Kč včetně DPH (1 105 800,00 bez
DPH). Ostatní účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší
nabídkovou cenou. O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek, viz Přílohy.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 594/2017
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Zastřešení autobusových zastávek Milovice 20182019“ zadávané v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro
zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen
„ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny
podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 12. 2017, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník TSE CB spol. s r.o., IČ 251 55 555, se sídlem Mánesova 390/74, 370 01 České Budějovice,
1
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jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 1 338 018,00 Kč včetně DPH (1 105 800,00 bez DPH).
c) ukládá, Odboru správy majetku města – Oddělení investic, zajistit v součinnosti s Ekonomickým oddělením
zařazení příslušné částky do rozpočtu města na rok 2018.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
v Kč
TSE CB spol. s r.o., Mánesova 390/74
1 338 018,00 Kč vč. DPH
370 01 České Budějovice
251 55 555
1 105 800,00 Kč bez DPH
mmcité 1 a.s., č.p. 519
1 616 789,90 Kč vč. DPH
2
687 12 Bílovice
276 70 864
1 336 190,00 K bez DPH
HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o.
1 665 202,00 Kč vč. DPH
3
Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová
150 28 101
1 376 200,00 Kč bez DPH
SIAINVEST s.r.o., Křížovnická 86/6
1 688 870,00 Kč vč. DPH
4
110 00 Praha 1 – Staré Město
273 42 867
1 395 760,00 Kč bez DPH
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
1

2c) Veřejná zakázka „Pozáruční servis MKDS - Milovice“ Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
Místostarosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 30/2017 dne 18. 10. 2017 svým usnesením č.
476/2017 schválila znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci, na služby s názvem „Pozáruční
servis MKDS - Milovice“ členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami,
pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem plnění je zajištění
pozáručního servisu a technické podpory při provozu a správě kamerového systému včetně dohledového a
záznamového software a páteřní a přístupové datové sítě. Specifikace těchto zařízení je uvedena v Příloze č.5 „Specifikace zařízení“ Zadávací dokumentace. Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané
hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která je zadávána v souladu s článkem 8
vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě od 500 001,- Kč bez DPH do 2 000
000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a
jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Dne 15. 11. 2017 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/
Křižíkova 36a/237
1
Dial Telecom, a.s.
281 75 492
186 00 Praha 8 - Karlín
Bieblova 1754/27, Černá Pole
2
ELMONT GROUP, a.s.
255 76 119
613 00 Brno
Rokycanova 2798, Zelené Předměstí
3
Mopos Communication, a.s.
262 22 396
530 02 Pardubice
S.M.S. – Safety Multi Systems, spol.
Lumiérů 544/32
4
257 69 979
s r.o.
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Štěrboholská 560/73
5
TELMO a.s.
473 07 781
102 00 Praha 10 - Hostivař
Lhůta pro podání nabídek končila dne 30. 11. 2017 v 10:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou dvou (2) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
a příjmení/
Štěrboholská 560/73
1
TELMO a.s.
473 07 781
102 00 Praha 10 - Hostivař
Rokycanova 2798, Zelené Předměstí
2
Mopos Communication, a.s.
262 22 396
530 02 Pardubice
Komise se na svém jednání sešla dne 30. 11. 2017 v 10:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
jsou označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o
otevírání obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky obou účastníků kontrole vyhověly. Následně
hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že
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oba účastníci požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo
posouzení úplnosti nabídek, při které hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka č.1 TELMO a.s.,
Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 – Hostivař, má chybně vyplněný Rozpočet vzorové zakázky a Krycí list
nabídky. Hodnotící komise se dohodla, že tento účastník bude, v souladu s § 46 odst. (1) ZZVZ, zadavatelem
vyzván k doložení správně oceněného Rozpočtu vzorové zakázky a doložení nově vyplněného Krycího listu
nabídky, a že další jednání komise svolá její předseda. Členové (náhradníci členů) hodnotící komise se ve stejném
složení a na stejném místě, jako při prvním jednání, na svém druhém jednání sešli dne 11. 12. 2017 v 13:00 hodin.
Úvodem byli zadavatelem seznámení s tím, že Žádost o objasnění dokladů byla shora uvedenému účastníkovi
zaslána dne 30. 11. 2017, s termínem pro doručení požadovaných dokladů do 4. 12. 2017. Ve stanoveném
termínu byly požadované doplněné doklady účastníkem TELMO a.s. doručeny. Hodnotící komise dále nabídky
posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková
cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě
nejnižší nabídková cena včetně DPH, dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích
podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena
IČ
účastníků bydliště, místo podnikání
871 442,00 Kč vč.
DPH
720 200,00 Kč
bez DPH
1 039 995,00 Kč vč.
Mopos Communication, a.s.
DPH
2
Rokycanova 2798, Zelené Předměstí
262 22 396
859 500,00 bez
530 02 Pardubice
DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem TELMO a.s., IČ 473 07 781, se sídlem
Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 871 442,00 Kč včetně DPH (720 200,00
bez DPH), druhý účastník podal pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek.
Vztah k rozpočtu
Podle výsledků Zadávacího řízení, tj. zjištění nejnižší nabídkové ceny bude Ekonomickým oddělením začleněna
položka do rozpočtu na rok 2018, ze které bude zakázka financována.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
přijala toto usnesení:
Usnesení č. 595/2017
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky a Zadávací
dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pozáruční servis
MKDS - Milovice“ zadávané v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č.
2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,
(dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily
všechny podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dkumentaci,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 12. 2017, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník TELMO a.s., IČ 473 07 781, se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 871 442,00 Kč včetně DPH (720 200,00 bez DPH).
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena
IČ
účastníků bydliště, místo podnikání
1

TELMO a.s.
Štěrboholská 560/73
102 00 Praha 10 - Hostivař

473 07 781

1

TELMO a.s.
Štěrboholská 560/73
102 00 Praha 10 - Hostivař

473 07 781
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871 442,00 Kč vč.
DPH
720 200,00 Kč
bez DPH

2

Mopos Communication, a.s.
Rokycanova 2798, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

262 22 396

1 039 995,00 Kč vč.
DPH
859 500,00 bez
DPH

Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2d) Veřejná zakázka „Výměna měřidel tepla, indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené
vody - Milovice“ Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
Místostarosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 34/2017 dne 15. 11. 2017 svým usnesením č.
544/2017 schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a Zadávací dokumentaci, na
dodávky s názvem „Výměna měřidel tepla, indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody Milovice“ dále ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání
obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem
veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na: demontáž stávajících měřidel, dodávka a montáž rádiových
indikátorů vytápění (dále jen ITN). Dále demontáž stávajících vodoměrů, dodávka a montáž bytových
vodoměrů s rádiovým přenosem, které budou osazeny na rozvody vody v instalační šachtici bytových jednotek.
Před zahájením realizace je nutné kontaktovat referenta bytového fondu paní Barboru Kaschteovou, která
upřesní, které z bytových jednotek budou při realizaci volné (předá klíče), a které bytové jednotky budou
užívány při realizaci nájemci.
Předmětem plnění smlouvy o dílo (příloha č. 1. ZD) je provedení díla spočívající:
 V demontáži stávajících měřidel tepla a ITN s radiovým přenosem, radiových indikátorů
vytápění. ITN budou osazeny na otopných tělesech v jednotlivých bytech.
 Montáž ITN bude provedena mechanicky,
 ITN s rádiovým přednosem budou dvousnímačové,
 Součástí ceny díla bude i cena za ekologickou likvidaci původních ITN,
 Mapování otopných těles a místností (technických koeficientů Kc a Kq) bude součástí ceny
rádiového indikátoru vytápění a provedeno s montáží,
 Demontáž stávajících vodoměrů: dodávka a montáž vodoměrů s rádiovým přenosem na SV a TUV,
které budou osazeny na rozvody vody v instalační šachtici bytových jednotek,
 Vkládací zpětná klapka membránová pro bytový vodoměr bude součástí ceny,
 Plombování vodoměru na obou stranách, tzn. na vstupním a výstupním šroubení vodoměru,
 Dodání návodu pro použití rádiového indikátoru vytápění jednotlivým uživatelům bytových
jednotek,
 Zprovoznění měřidel s rádiovým přenosem,
 Typové schválení měřidel dle směrnice MID,
 Výměna měřidel bude protokolována dle Seznamu bytových domů (příloha č. 1 Smlouvy o dílo) a
protokoly budou obsahovat: adresu a číslo bytu, výrobní číslo stávajícího měřidla, odečet stavu
měřidla při demontáži, výrobní číslo a typ nově osazeného měřidla, odečet stavu při montáži,
datum výměny, podpis nájemce,
 Demontáž stávajících měřidel a montáž měřidel s rádiovým přenosem bude provádět zhotovitel,
který má oprávnění („osvědčení“) k montáži rádiových indikátorů vytápění a bytových vodoměrů
s rádiovým přenosem, vyhotovení a dodání pasportu, předpokládaný počet realizace demontáže a
montáže nově dodaných měřidel je pro 289 bytových jednotek,
 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dodržet veškeré závazné normy a technologické předpisy ve
vysoké kvalitě.
Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky, která je zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na
dodávky v hodnotě od 500 001,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č.
2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen
„Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.
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V souladu s usnesením Rady města č. 544/2017 ze dne 15. 11. 2017 byly Zadávací podmínky, v souladu se
Směrnicí, dne 22. 11. 2017 zveřejněny na Úřední desce MěÚ Milovice, na profilu zadavatele a zároveň byla
zaslána těmto dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/
Služeb 5
1
Techem, spol. s r.o.
496 84 370
Praha 10
Jičínská 91
2
BYTTHERM, spol. s r.o.
150 37 894
541 01 Trutnov - Volanov
Libušina 73/17
3
Ronica, s.r.o.
254 34 861
415 03 Teplice - Řetenice
Mladoboleslavská 721
4
Antonín Tošovský
638 15 176
294 21 Bělá pod Bezdězem
Soukenická 130
5
Pavel Procházka
647 23 101
294 21 Bělá pod Bezdězem
Lhůta pro podání nabídek končila dne 5. 12. 2017 v 10:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou pěti (5) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno a
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
příjmení
Libušina 73/17, Řetenice
1
RONICA, s.r.o.
254 34 861
415 03 Teplice
Služeb 5
2
Techem, spol. s r.o.
496 84 370
Praha 10
Jičínská 91, Volanov
3
BYTTHERM spol. s r.o.
150 37 894
541 01 Trutnov
INDUSTRY MEASURING, spol.
Slezanů 2298/7
4
s r.o., ve zkratce INMES, spol.
485 83 391
169 00 Praha 6 - Břevnov
s r.o.
Jeremiášova 947/16, Stodůlky
5
ista Česká republika s.r.o.
610 56 758
155 00 Praha 5
Komise se na svém jednání sešla dne 8. 12. 2017 v 10:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
jsou označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o
otevírání obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že obálky s nabídkami všech účastníků byly řádně uzavřené
a označené názvem veřejné zakázky a proto byly postoupeny k dalšímu posouzení. Následně hodnotící komise
provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že všichni účastníci
požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo posouzení úplnosti
nabídek, po provedené kontrole hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka č. 4 – INMES, spol. s r.o.,
nemá v Soupisu prací a dodávek vyplněnou položku č. 4 Měřiče ITN s radiovým systémem jak zadavatel
požadoval v zadávacích podmínkách, a z tohoto důvodu byla jeho nabídka hodnotící komisí ze zadávacího řízení
vyřazena. Po posouzení úplnosti hodnotící komise konstatovala, že nabídky ostatních účastníků požadavky na
úplnost nabídek splnily. Hodnotící komise dále nabídky posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou
nabídkovou cenou. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách
stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení
všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění
zakázky. Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem Techem spol. s r.o., IČ 496 84
370, se sídlem Služeb 5, Praha 10, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj.
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 695 566,00 Kč včetně DPH (604 840,00 bez DPH). Ostatní účastníci
podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
v Kč

1
2
3

Techem, spol. s r.o.,
Služeb 5, Praha 10
ista Česká republika s.r.o.. Jeremiášova 947/16
155 00 Praha 5 - Stodůlky
RONICA, s.r.o., Libušina 73/17
415 03 Teplice - Řetenice
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496 84 370
610 56 758
254 34 861

695 566,00 Kč vč. DPH
604 840,00 Kč bez DPH
787 536,00 Kč vč. DPH
684 814,00 K bez DPH
1 007 250,50 Kč vč. DPH
875 870,00 Kč bez DPH

BYTTHERM spol. s r.o., Jičínská 91
1 424 016,25 Kč vč. DPH
4
541 01 Trutnov - Volanov
150 37 894
1 238 275,00 Kč bez DPH
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek, viz Přílohy.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
přijala toto usnesení:
Usnesení č. 596/2017
Rada města
a) vylučuje, účastníka INDUSTRY MEASURING, spol. s r.o., ve zkratce INMES, spol. s r.o., IČ 485 83 391,
Slezanů 2298/7, 169 00 Praha 6 - Břevnov, ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem „Výměna měřidel tepla, indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody - Milovice“,
zadávané v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro
zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen
„ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, vzhledem k tomu,
že neměl v Soupisu prací a dodávek vyplněnou položku č. 4 Měřiče ITN s radiovým systémem jak zadavatel
požadoval v zadávacích podmínkách,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 12. 2017, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je Techem spol. s r.o., IČ 496 84 370, se sídlem Služeb 5, Praha 10, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH ve výši 695 566,00 Kč
včetně DPH (604 840,00 bez DPH).
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
v Kč
Techem, spol. s r.o.,
Služeb 5, Praha 10
496 84 370
ista Česká republika s.r.o.. Jeremiášova 947/16
2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
610 56 758
RONICA, s.r.o., Libušina 73/17
3
415 03 Teplice - Řetenice
254 34 861
BYTTHERM spol. s r.o., Jičínská 91
4
541 01 Trutnov - Volanov
150 37 894
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
1

695 566,00 Kč vč. DPH
604 840,00 Kč bez DPH
787 536,00 Kč vč. DPH
684 814,00 K bez DPH
1 007 250,50 Kč vč. DPH
875 870,00 Kč bez DPH
1 424 016,25 Kč vč. DPH
1 238 275,00 Kč bez DPH

3. Žádost Okresního soudu
Místostarosta města uvedl, že Kancelář úřadu obdržela žádost o sdělení ve věci odsouzeného P. B., bytem nám
Milovice, o jeho žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Okresní soud v Nymburce
žádá město Milovice o sdělení, zda ze strany města jsou připomínky k podmíněnému propuštění shora
jmenovaného, a to především ve vztahu k možnostem bydlení a zaměstnání.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 597/2017
Rada města
a) nemá námitku k podmínečnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pana P. B., bytem Milovice,
t. č. ve výkonu trestu,
b) konstatuje, že město Milovice nemůže zajistit bydlení ani zaměstnání panu P. B., bytem Milovice,
t. č. ve výkonu trestu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Místostarosta města předložil členům rady města Zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2017 ze dne
23. 11. 2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 598/2017
Rada města
a) bere na vědomí města zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2017 ze dne 23. 11. 2017,
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b) předkládá členům Zastupitelstva města zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2017 ze dne 23. 11. 2017,
c) ukládá Odd. školství, kultury a soc. věcí podat vysvětlení k neposkytnutí dotace pro Sbor Církve bratrské v
Benátkách nad Jizerou zaevidované pod č. j OSK/8893/17/Smu,
d) ukládá Odd. školství, kultury a soc. věcí připravit materiály k žádosti o dotaci Sboru Církve bratrské v
Benátkách nad Jizerou na příští jednání Rady města,
e) ukládá Odb. správy majetku a investic o poskytnutí smluv mezi městem Milovice a Parkem Mirakulum,
Topolová 629, Milovice 289 24, a to z důvodu kontroly plnění smluvních podmínek.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
5. Záměr o nájmu nebytových prostor a movitých věcí (prostor pro provoz gastro) Základní a mateřské
školy Juventa
Místostarosta města uvedl, že v souladu s usnesením Rady města č. 549/2017 ze dne 15. 11. 2017 byl na úřední
desce MěÚ Milovice zveřejněn adresný záměr o nájmu nebytových prostor a movitých věcí (prostor pro provoz
gastro) Základní a mateřské školy Juventa, Komenského 578, 289 23 Milovice, společnosti SCOLAREST –
zařízení školního stravování spol. s r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, IČ: 254 58 302, za účelem
zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol Milovice – Mladá, do 31. 7. 2018 s možností
automatického prodloužení, vždy o 6 měsíců, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Záměr na pronájem nebytových
prostor a movitého majetku byl vyvěšen na úřední desce dne 23. 11. 2017 a sejmut dne 11. 12. 017. V
předepsané lhůtě, tj. do pondělí 11. 11. 2017 do 11,30 hod., nebyly do podatelny MěÚ doručeny žádné
připomínky nebo námitky ke zveřejněnému záměru.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 599/2017
Rada města
a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí mezi Městem
Milovice a společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. se sídlem Jankovcova 1603/47a,
170 00 Praha 7 – Holešovice IČ: 25607341,
b) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol
Milovice - Mladá mezi Městem Milovice a společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.
se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 – Holešovice IČ: 25607341,
c) ukládá OŠKS bezodkladně učinit potřebné kroky k podání žádosti o navýšení kapacity příspěvkové
organizace Školní jídelna Milovice a zápisu dalšího místa poskytování školských služeb (provoz gastro v ZŠ
Juventa) do rejstříku škol a školských zařízení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
místostarosta města Milovice

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2017
Zápis byl ověřen podpisy dne: 18. 12. 2017

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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