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. 26/2016
konaného dne 14. 9. 2016 od 15:30hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček –
místostarosta města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města, Ing. Vladimír Vedral – radní města.
Pan Ing. Milan Pour, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Veřejné zakázky
1. Veřejné zakázky
1a) VZ „Bezbariérový chodník v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku - koordinátor BOZP“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 452/2016
schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na služby s názvem „Bezbariérový chodník
v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku - koordinátor BOZP“. Předmětem plnění zakázky je kompletní zajištění
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pro zadavatele jako stavebníka (dále
jen „koordinátor BOZP“) vyplývajících z požadavků na činnost koordinátora BOZP, dle ustanovení zákona č.
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu, tj. Nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci investiční akce nazvané „Bezbariérový chodník v ul. 5.
května, Družstevní a Na Pahorku“ v části Milovice. 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
7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě od 50 000 Kč bez DPH do 500 000
Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace. V souladu s usnesením Rady města č. 452/2016 ze dne 24. 8. 2016 byla Výzva k podání
nabídky, v souladu se Směrnicí, dne 30. 8. 2016 zaslána těmto zájemcům:
Pořadové
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/ uchazeče
Moravská 1687/34, Vinohrady
1
CRDR spol. s r.o.
285 00 679
120 00 Praha 2
Na Veselce 651, 542 32 Úpice
2
b safety s.r.o.
045 40 646
kancelář Na Vysoké II, 150 00 Praha 5
Rohanské nábřeží 657/7, Karlín
3
DP Safety s.r.o.
047 43 644
286 00 Praha 8
Půlkruhová 786/20
4
KONSTRUKTIVA BOZP, s.r.o.
256 72 525
160 00 Praha 6
Praha 10, Třebohostická 2283/2
5
MIRRO s.r.o.
647 91 068
PSČ 100 00
Bassova 98/8, Vysočany
6
WARD Co., s.r.o.
248 21 772
190 00 Praha
Lhůta pro podání nabídek končila dne 12. 9. 2016 ve 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkami dvou (2) uchazečů v tomto pořadí:

Pořadové
číslo

Obchodní firma – název /jméno a
příjmení/ uchazeče

Sídlo, bydliště, místo podnikání

IČ

Bassova 98/8, Vysočany
248 21 772
190 00 Praha
Půlkruhová 786/20
2
KONSTRUKTIVA BOZP, s.r.o.
256 72 525
160 00 Praha 6
Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 452 d)/2016 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.
Komise se na svém jednání sešla dne 12. 9. 2016 ve 12:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
s nimi nebylo manipulováno. Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení, u každé nabídky
bylo zkontrolováno zda:
a) jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Kontrolního listu nabídek (viz Příloha). Komise
konstatovala, že nabídky obou uchazečů kontrole, vyhověly.
Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a
konstatovala, že oba požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili.
Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky obou sazečů neobsahují
Kalkulaci nabídkové ceny. Hodnotící komise se dohodla, že oba uchazeči budou, s přihlédnutím k § 76 odst. (3)
ZVZ, zadavatelem vyzváni k doplnění chybějících dokladů, a že další jednání komise svolá její předseda.
Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a konstatuje, že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Komise se ve stejném složení a na stejném místě, jako při prvním jednání, na svém druhém jednání sešla dne 14.
9. 2016 v 9:00 hodin. Úvodem byla komise zadavatelem seznámena s tím, že Výzva k doplnění nabídky byla
oběma uchazečům zaslána dne 12. 9. 2016, s termínem pro doplnění nabídky do 13:00 hodin dne 13. 9. 2016 a
s tím, že oba uchazeči ve stanoveném termínu požadovaný doklad doplnili. Uchazeč č. 1 - WARD Co., s.r.o.,
zároveň upřesnil svou nabídkovou cenu, která je ve výši 8 000 Kč bez DPH (původní nabídková cena ve výši
4 000 Kč bez DPH byla podle jeho vysvětlení nabídkovou cenou za 1 měsíc výkonu činnosti koordinátora
BOZP). Hodnotící komise konstatovala, že oba uchazeči požadavky zadavatele na úplnost nabídky, uvedené
v zadávacích podmínkách, splnili a zároveň vzala na vědomí vysvětlení a opravu nabídkové ceny uchazeče č. 1 WARD Co., s.r.o. Následně hodnotící komise, vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH, při
splnění všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, stanovila pořadí nabídek
podle výše nabídkové ceny, to je od nejvhodnější nabídky až po nabídku nejméně vhodnou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
WARD Co., s.r.o.
8 000,00 Kč bez DPH
1
Bassova 98/8, Vysočany
248 21 772
9 680,00 vč. DPH
190 00 Praha
KONSTRUKTIVA BOZP, s.r.o.
28 000,00 bez DPH
2
Půlkruhová 786/20
256 72 525
(33 880,00 vč. DPH)
160 00 Praha 6
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem WARD Co., s.r.o., IČ 248 21 772, se
sídlem Bassova 98/8, Vysočany, 190 00 Praha, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 8 000 Kč bez DPH (9 680 Kč vč. DPH), uchazeč druhý v pořadí podal pro zadavatele
méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou. O své činnosti hodnotící komise sepsala Zprávu
o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 9. 2016 viz Příloha.
Rada města, po seznámení se Zprávou o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 499/2016:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Bezbariérový chodník v ul. 5. května, Družstevní a
Na Pahorku - koordinátor BOZP“ zadávané v souladu s čl. 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města
Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
1

WARD Co., s.r.o.

předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny podmínky a
požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.
9. 2016, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče WARD Co.,
s.r.o., IČ 248 21 772, se sídlem Bassova 98/8, Vysočany, 190 00 Praha, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 8 000 Kč bez DPH (9 680 Kč vč. DPH), uchazeč druhý v pořadí
podal pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
WARD Co., s.r.o.
8 000,00 Kč bez DPH
1
Bassova 98/8, Vysočany
248 21 772
9 680,00 vč. DPH
190 00 Praha
KONSTRUKTIVA BOZP, s.r.o.
28 000,00 bez DPH
2
Půlkruhová 786/20
256 72 525
(33 880,00 vč. DPH)
160 00 Praha 6
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1b) VZ „Bezbariérový chodník v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku - stavební práce“ Rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 450/2016
schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na stavební práce s názvem „Bezbariérový
chodník v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku - stavební práce“ Předmětem plnění zakázky je provedení části
stavby „Bezbariérový chodník v ulici 5. května, Družstevní a Na Pahorku, Milovice“ v rozsahu podle části
projektové dokumentace zpracované společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., se sídlem Tábor, Převrátilská 330/15,
PSČ 390 01, zodpovědný projektant Ing. R. J., ČKAIT 0012735. Konkrétně se jedná o objekt SO 101 - Chodník
po ulici Smetanova, SO 103 - Parkovací stání a zastávkový záliv a objekt SO 401 - Přeložení kabelu VO,
v souladu s podmínkami:
 Rozhodnutí o umístění stavby Bezbariérový chodník v ulici 5. května, Družstevní a Na Pahorku, Milovice,
vydaného Stavebním úřadem MěÚ Milovice, dne 6. 3. 2015 pod č.j. SÚ/1033/15/Wen,
 Stavebního povolení stavby Bezbariérový chodník v ulici 5. května, Družstevní a Na Pahorku, Milovice,
vydaného Odborem správy majetku města a investic - Oddělením správy majetku města (jako místně příslušným
silničním stavebním úřadem) dne 8.6. 2016, pod č.j. SMM/6236/16/Mik.
Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce, která je zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat
zakázky na stavební práce v hodnotě od 1 500 000 Kč bez DPH do 6 000 000 Kč bez DPH) tj. Směrnicí města
Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace. V souladu s usnesením Rady města č. 450/2016 ze dne 24. 8. 2016 byla Výzva k podání nabídky,
v souladu se Směrnicí, dne 30. 8. 2016 zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a zároveň byla zaslána těmto
zájemcům:
Pořadové
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/ uchazeče
Milovice, Rakouská 686
1
ARTEA CZ, a.s.
264 63 326
PSČ 28924
Antala Staška 510/38
2
BAK stavební společnost, a.s.
284 02 758
Krč, 140 00 Praha 4
Větrná 145, Byškovice
3
KASTEN spol. s r.o
629 54 890
277 11 Neratovice
Lidická 394/49, Beroun - Závodí
4
prosperitum s.r.o.
036 30 561
266 01 Beroun
Jiřická 1000, Mladá
5
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
289 23 Milovice
Úvoz 252
6
Stavební společnost JK spol. s r.o.
017 39 565
Martiněvez, 405 02 Jílové

Lhůta pro podání nabídek končila dne 12. 9. 2016 ve 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkami dvou (2) uchazečů v tomto pořadí :
Pořadí doruč.
Obchodní firma - název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
nabídky
a příjmení/ uchazeče
Jiřická 1000, Mladá
1
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
289 23 Milovice
Lidická 394/49, Beroun - Závodí
2
prosperitum s.r.o.
036 30 561
266 01 Beroun
Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 450d)/2016 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.
Komise se na svém jednání sešla dne 12. 9. 2016 ve 12:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
s nimi nebylo manipulováno. Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení, u každé nabídky
bylo zkontrolováno zda:
a) jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Kontrolního listu nabídek (viz Příloha). Komise
konstatovala, že nabídky obou uchazečů kontrole, vyhověly.
Hodnotící komise konstatovala, že součástí nabídky obou uchazečů nejsou doklady prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů subdodavatele, který bude plnit část zakázky tj. objekt SO 401 - Přeložení kabelu
VO, podle požadavků uvedených v bodech 6.1 a 6.2 Zadávací dokumentace.
Hodnotící komise se dohodla, že oba uchazeči budou, s přihlédnutím k § 76 odst. (3) ZVZ, zadavatelem vyzváni
k doplnění chybějících dokladů, a že další jednání komise svolá její předseda. Následovalo posouzení úplnosti
nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů požadavky na úplnost nabídek splnily.
Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a konstatuje, že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Komise se ve stejném složení a na stejném místě, jako při prvním jednání, na svém druhém jednání sešla dne
14. 9. 2016 v 9:00 hodin. Úvodem byla zadavatelem seznámena s tím, že Výzva k doplnění nabídky byla shora
uvedeným uchazečům zaslána dne 12. 9. 2016, s termínem pro doplnění nabídek do 13:00 hodin dne 13. 9. 2016
a s tím, že oba uchazeči ve stanoveném termínu požadované doklady doplnili. Hodnotící komise konstatovala, že
oba uchazeči požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, uvedené v zadávacích podmínkách i způsob jejího
prokázání splnili. Následně hodnotící komise, vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH, při
splnění všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, stanovila pořadí nabídek
podle výše nabídkové ceny, to je od nejvhodnější nabídky až po nabídku nejméně vhodnou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
sídlo, bydliště, místo podnikání uchazeče
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
3 806 693,67 bez DPH
1
Jiřická 1000, Mladá
290 10 161
(4 606 099,34 vč. DPH)
289 23 Milovice
prosperitum s.r.o.
7 009 284 bez DPH
2
Lidická 394/49, Beroun - Závodí
036 30 561
(8 481 234,00 vč. DPH)
266 01 Beroun
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem SKL RECYKLOSTAV s.r.o., IČ 290 10
161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 3 806 693,67 Kč bez DPH (4 606 099,34 Kč vč. DPH), uchazeč druhý v pořadí podal
pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou. O své činnosti hodnotící komise
sepsala Zprávu o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 9. 2016 viz Příloha.
Rada města, po seznámení se Zprávou o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 500/2016
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérový chodník v ul. 5. května,
Družstevní a Na Pahorku - stavební práce“ zadávané v souladu s čl. 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí
města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve

znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny
podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky a Zadávací dokumentace,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.
9. 2016, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče SKL
RECYKLOSTAV s.r.o., IČ 290 10 161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3 806 693,67 Kč bez DPH (4 606 099,34 Kč vč.
DPH), uchazeč druhý v pořadí podal pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou
cenou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
sídlo, bydliště, místo podnikání uchazeče
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
3 806 693,67 bez DPH
Jiřická 1000, Mladá
290 10 161
1
(4 606 099,34 vč. DPH)
289 23 Milovice
prosperitum s.r.o.
7 009 284 bez DPH
Lidická 394/49, Beroun - Závodí
036 30 561
2
(8 481 234,00 vč. DPH)
266 01 Beroun
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1c) VZ „Bezbariérový chodník v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku - TDI“ Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 451/2016
schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na služby s názvem „Bezbariérový chodník
v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku - TDI“. Předmětem plnění zakázky je kompletní zajištění výkonu
technického dozoru pro zadavatele, jako stavebníka-investora (dále jen „TDI“) při realizaci investiční akce
nazvané „Bezbariérový chodník v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku“ v části Milovice. 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 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě
od 50 000 Kč bez DPH do 500 000 Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“),
s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“), tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V souladu s usnesením Rady
města č. 451/2016 ze dne 24. 8. 2016 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, dne 30. 8. 2016
zaslána těmto zájemcům:
Pořadové
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/ uchazeče
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
1
CR PROJECT s.r.o.
270 86 135
PSČ 293 01
288 02 Nymburk
2
Ing. J. F.
657 38 721
Svatopluka Čecha 911/6
180 00 Praha - Libeň
3
Ing. P. O.
499 31 091
V Holešovičkách 1449/16
250 72 Předboj
4
J. B.
610 38 091
Dlouhá 201
Praha 10, Třebohostická 2283/2
5
MIRRO s.r.o.
647 91 068
PSČ 100 00
Lhůta pro podání nabídek končila dne 12. 9. 2016 ve 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkami dvou (2) uchazečů v tomto pořadí :
Pořadí doruč.
Obchodní firma - název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
nabídky
a příjmení/ uchazeče
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
1
CR PROJECT s.r.o.
270 86 135
PSČ 293 01
Palackého třída 223/5
2
KIPS Nymburk s.r.o.
267 03 513
288 02 Nymburk
Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 451d)/2016 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.
Komise se na svém jednání sešla dne 12. 9. 2016 ve 12:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
s nimi nebylo manipulováno. Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení, u každé nabídky
bylo zkontrolováno zda:
a) jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Kontrolního listu nabídek (viz Příloha). Komise
konstatovala, že nabídky obou uchazečů kontrole, vyhověly.
Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a
konstatovala, že oba požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili.
Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče č. 1 - CR
PROJECT s.r.o. je úplná a že nabídka uchazeče č. 2 - KIPS Nymburk s.r.o. neobsahuje Kalkulaci nabídkové
ceny. Hodnotící komise se dohodla, že tento uchazeč bude, s přihlédnutím k § 76 odst. (3) ZVZ, zadavatelem
vyzván k doplnění chybějících dokladů, a že další jednání komise svolá její předseda. Hodnotící komise
posoudila nabídky uchazečů z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatuje,
že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Komise se ve stejném složení
a na stejném místě, jako při prvním jednání, na svém druhém jednání sešla dne 14. 9. 2016 v 9:00 hodin.
Úvodem byla zadavatelem seznámena s tím, že Výzva k doplnění nabídky byla uchazeči č. 2 - KIPS Nymburk
s.r.o. zaslána dne 12. 9. 2016, s termínem pro doplnění nabídky do 13:00 hodin dne 13. 9. 2016 a s tím, že
uchazeč ve stanoveném termínu požadovaný doklad doplnil. Hodnotící komise konstatovala, že uchazeč č. 2 KIPS Nymburk s.r.o. požadavky zadavatele na úplnost nabídky, uvedené v zadávacích podmínkách, splnil.
Následně hodnotící komise, vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky
byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH, při splnění všech
podmínek a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, stanovila pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny, to je od nejvhodnější nabídky až po nabídku nejméně vhodnou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
KIPS Nymburk s.r.o.
24 500,00 bez DPH
1
Palackého třída 223/5
267 03 513
(29 645,00 vč. DPH)
288 02 Nymburk
CR PROJECT s.r.o.
39 000,00 bez DPH
2
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
270 86 135
(47 190,00 vč. DPH)
PSČ 293 01
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem KIPS Nymburk s.r.o., IČ 267 03 513, se
sídlem Palackého třída 223/5, 288 02 Nymburk, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 24 500 Kč bez DPH (29 645 Kč vč. DPH), uchazeč druhý v pořadí podal pro
zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou. O své činnosti hodnotící komise
sepsala Zprávu o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 9. 2016 viz Příloha.
Rada města, po seznámení se Zprávou o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 501/2016
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Bezbariérový chodník v ul. 5. května, Družstevní a
Na Pahorku - TDI“ zadávané v souladu s čl. 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č.
9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi,
s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj.
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny podmínky a požadavky
zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.
9. 2016, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče KIPS
Nymburk s.r.o., IČ 267 03 513, se sídlem Palackého třída 223/5, 288 02 Nymburk, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 24 000 Kč bez DPH (29 645 Kč vč. DPH),
uchazeč druhý v pořadí podal pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.

Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
KIPS Nymburk s.r.o.
1
Palackého třída 223/5
267 03 513
288 02 Nymburk
CR PROJECT s.r.o.
2
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
270 86 135
PSČ 293 01
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Nabídková cena v Kč
24 500,00 bez DPH
(29 645,00 vč. DPH)
39 000,00 bez DPH
(47 190,00 vč. DPH)

1d) VZ „Výstavba parkovacích míst v ul. Komenského - stavební práce“ Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 453/2016
schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na stavební práce s názvem „Výstavba
parkovacích míst v ul. Komenského - stavební práce“. Předmětem plnění zakázky je provedení části stavby
„Výstavba parkovacích míst v ul. Komenského a v ul. Braniborská“ v rozsahu podle části projektové
dokumentace zpracované společností 7s architektonická kancelář s.r.o., IČ 281 88 845, se sídlem Praha 4 Nusle, Družstevní ochoz 188/20, PSČ 140 00, zodpovědný projektant Mgr. Ing. arch. W. K., ČKAIT 03489.
Konkrétně se jedná o objekt SO 101 - komunikace a zpevněné plochy-větev B ul. Komenského a objekt SO 401
veřejné osvětlení, v souladu s podmínkami:
 Rozhodnutí o umístění stavby Výstavba parkovacích míst v ul. Komenského a v ul. Braniborská vydaného
Stavebním úřadem MěÚ Milovice, dne 7. 9. 2015 pod č.j. SÚ/9381/15/Lan,
 Stavebního povolení stavby Výstavba parkovacích míst v ul. Komenského a v ul. Braniborská, vydaného
Stavebním úřadem MěÚ v Lysé nad Labem (jako místně příslušným silničním stavebním úřadem), dne 4. 5.2016
pod č.j. SÚ/35850/16/Čí.
Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce, která je zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat
zakázky na stavební práce v hodnotě od 1 500 000,00 Kč bez DPH do 6 000 000,00 Kč bez DPH) tj. Směrnicí
města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace. V souladu s usnesením Rady města č. 453/2016 ze dne 24. 8. 2016 byla Výzva
k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, dne 30. 8. 2016 zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a zároveň
byla zaslána těmto zájemcům:
Pořadové
číslo

Obchodní firma - název
/jméno a příjmení/ uchazeče

Sídlo, bydliště, místo podnikání

IČ

Antala Staška 510/38
284 02 758
Krč, 140 00 Praha 4
Vyšehradská 1349/2
2
IMM STAVBY s.r.o.
247 52 061
Nové Město -128 00 Praha 2
Lidická 394/49, Beroun - Závodí
3
prosperitum s.r.o.
036 30 561
266 01 Beroun
Jiřická 1000, Mladá
4
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
289 23 Milovice
Úvoz 252
5
Stavební společnost JK spol. s r.o.
017 39 565
Martiněvez, 405 02 Jílové
Kralovická 251
6
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
470 52 945
250 01 Zápy
Lhůta pro podání nabídek končila dne 13. 9. 2016 ve 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byla doručena obálka s nabídkou jednoho (1) uchazeče:
Pořadí doruč.
Obchodní firma - název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
nabídky
a příjmení/ uchazeče
Jiřická 1000, Mladá
1
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
289 23 Milovice
Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 453 d)/2016 ustavila komisi a
jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a
1

BAK stavební společnost, a.s.

hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila
k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Komise se na svém jednání sešla dne 13. 9. 2016 ve 12:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručená obálka s nabídkou je řádně uzavřena a zda s ní
nebylo manipulováno. Obálka byla otevřena a bylo zkontrolováno zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Kontrolního listu nabídky (viz Příloha). Komise
konstatovala, že nabídka uchazeče kontrole, vyhověla.
Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a
konstatovala, že uchazeč požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnil.
Následovalo posouzení úplnosti nabídky, hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče požadavky na
úplnost nabídky splnila. Hodnotící komise dále nabídku posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena uchazeče není mimořádně nízkou nabídkovou
cenou. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách
stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH, při splnění všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
sídlo, bydliště, místo podnikání uchazeče
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
655 601,78 bez DPH
1
290 10 161
Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice
(793 278,15 vč. DPH)
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem SKL RECYKLOSTAV s.r.o., IČ 290 10
161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, s nabídkovou cenou ve výši 655 601,78 Kč bez DPH
(793 278,15 Kč vč. DPH).
O své činnosti hodnotící komise sepsala Zprávu o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 13. 9. 2016 viz Příloha.
Rada města, po seznámení se Zprávou o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek a
s doručenou nabídkou, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 502/2016:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče, doručená na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba parkovacích míst v ul. Komenského stavební práce“, zadávané v souladu s čl. 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi,
s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj.
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnila všechny podmínky a požadavky
zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.
9. 2016, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče SKL
RECYKLOSTAV s.r.o., IČ 290 10 161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, jako jediná nabídka s
nabídkovou cenou ve výši 655 601,78 Kč bez DPH (793 278,15 Kč vč. DPH), která splnila všechny požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš).
1e) VZ „Výstavba parkovacích míst v ul. Komenského - TDI“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 454/2016
schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na služby s názvem „Výstavba parkovacích
míst v ul. Komenského - TDI“. Předmětem plnění zakázky je kompletní zajištění výkonu technického dozoru pro
zadavatele, jako stavebníka-investora (dále jen „TDI“) při realizaci investiční akce nazvané „Výstavba
parkovacích míst v ul. Komenského“ v části Mladá. 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 7
vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě od 50 000 Kč bez DPH do 500 000
Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tj. zásad transparentnosti,

rovného zacházení a zákazu diskriminace. V souladu s usnesením Rady města č. 454/2016 ze dne 24. 8. 2016
byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, dne 30. 8. 2016 zaslána těmto zájemcům:
Pořadové
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/ uchazeče
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
1
CR PROJECT s.r.o.
270 86 135
PSČ 293 01
280 02 Kolín - Kolín III
2
Ing. J. S.
125 26 258
Roháčova 837
180 00 Praha - Libeň
3
Ing. P. O.
499 31 091
V Holešovičkách 1449/16
Praha 10, Třebohostická 2283/2
5
MIRRO s.r.o.
647 91 068
PSČ 100 00
Lhůta pro podání nabídek končila dne 13. 9. 2016 ve 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkami dvou (2) uchazečů v tomto pořadí :
Pořadí doruč.
Obchodní firma - název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
nabídky
a příjmení/ uchazeče
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
1
CR PROJECT s.r.o.
270 86 135
PSČ 293 01
180 00 Praha - Libeň
2
Ing. P. O.
499 31 091
V Holešovičkách 1449/16
Rada města na svém jednání č. 23/2016 dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 454 d)/2016 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.
Komise se na svém jednání sešla dne 13. 9. 2016 ve 12:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
s nimi nebylo manipulováno. Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení, u každé nabídky
bylo zkontrolováno zda:
a) jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Kontrolního listu nabídek (viz Příloha). Komise
konstatovala, že nabídky všech uchazečů kontrole, vyhověly. Následně hodnotící komise provedla posouzení
splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že všichni požadavky zadavatele na
kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící
komise konstatovala, že nabídka uchazeče č. 1 - CR PROJECT s.r.o. je úplná a že nabídka uchazeče č. 2 - Ing. P.
O. neobsahuje Kalkulaci nabídkové ceny. Hodnotící komise se dohodla, že tento uchazeč bude, s přihlédnutím k
§ 76 odst. (3) ZVZ, zadavatelem vyzván k doplnění chybějících dokladů, a že další jednání komise svolá její
předseda. Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a konstatuje, že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Komise se ve stejném složení a na stejném místě, jako při prvním jednání, na svém druhém jednání sešla dne 14.
9. 2016 ve 14:00 hodin. Úvodem byla zadavatelem seznámena s tím, že Výzva k doplnění nabídky byla uchazeči
č. 2 - Ing. P. O. zaslána dne 13. 9. 2016, s termínem pro doplnění nabídky do 13:00 hodin dne 14. 9. 2016 a
s tím, že uchazeč ve stanoveném termínu požadovaný doklad doplnil. Hodnotící komise konstatovala, že uchazeč
č. 2 - Ing. P. O. požadavky zadavatele na úplnost nabídky, uvedené v zadávacích podmínkách, splnil. Následně
hodnotící komise, vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla
zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH, při splnění všech podmínek
a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny, to je od nejvhodnější nabídky až po nabídku nejméně vhodnou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
Ing. P. O.
14 000,00 bez DPH
1
180 00 Praha - Libeň
499 31 091
(16 940,00 vč. DPH)
V Holešovičkách 1449/16
CR PROJECT s.r.o.
39 000,00 bez DPH
2
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
270 86 135
(47 190,00 vč. DPH)
PSČ 293 01
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Ing. P. O., IČ 499 31 091, se sídlem 180
00 Praha - Libeň, V Holešovičkách 1449/16, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší

nabídkovou cenou ve výši 14 000 Kč bez DPH (16 940 Kč vč. DPH), uchazeč druhý v pořadí podal pro
zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Zprávu o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 14. 9. 2016 viz Příloha.
Rada města, po seznámení se Zprávou o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 503/2016
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výstavba parkovacích míst v ul. Komenského TDI“ zadávané v souladu s čl. 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi,
s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj.
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny podmínky a požadavky
zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.
9. 2016, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Ing. P. O.,
IČ 499 31 091, se sídlem 180 00 Praha - Libeň, V Holešovičkách 1449/16, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 14 000 Kč bez DPH (16 940 Kč vč. DPH), uchazeč druhý v pořadí
podal pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
nabídky

Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
IČ
bydliště, místo podnikání uchazeče
Ing. P. O.
1
180 00 Praha - Libeň
499 31 091
V Holešovičkách 1449/16
CR PROJECT s.r.o.,
2
Mladá Boleslav, Pod Borkem 319
270 86 135
PSČ 293 01
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Nabídková cena v Kč
14 000,00 bez DPH
(16 940,00 vč. DPH)
39 000,00 bez DPH
(47 190,00 vč. DPH)

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

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.

