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. 5/2017
konaného dne 28. 2. 2017 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, JUDr. Kristýna
Bukovská – radní města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Miroslava Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Omluvení: Ing. Milan Pour – starosta města.
Mgr. Ondřej Matouš, místostarosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Veřejné zakázky
1. Veřejná zakázka „Preventivní a běžná údržba ICT - Města Milovice“ Návrh na rozhodnutí o výběru
dodavatele
Místostarosta města Mgr. Ondřej Matouš uvedl, že Rada města na svém jednání č. 3/2017 dne 8. 2. 2017 svým
usnesením č. 47/2017 schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na služby s názvem
„Preventivní a běžná údržba ICT - Města Milovice“ 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. Dále uložila pozvat Ing. P. N., zástupce společnosti DP CONSULT s.r.o., jako poradce na
jednání hodnotící komise. Předmětem veřejné zakázky je zajištění ICT služeb nutných pro bezproblémový chod
počítačové sítě Města Milovice. Údržba počítačové sítě zahrnuje řadu operací, z nichž podstatná část se
periodicky opakuje. K zajištění svých potřeb a úkolů zadavatel požaduje, aby všechny tyto operace byly řádně
prováděny v technologicky odůvodněných intervalech. Jedná se zejména o komplexní správu klientských stanic,
správu datové sítě, správu periferních zařízení, správu externích antispamových služeb na klientských stanicích,
správu bezpečnostní infrastruktury a systémovou podporu uživatelů a IS mimo zadavatele. 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 500 000,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 8/2016 Pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu 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
předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
V souladu s usnesením Rady města č. 47/2017 ze dne 8. 2. 2017 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se
Směrnicí, dne 14. 2. 2017 zveřejněna 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/
Na Folimance 2155/15
S.I.C. spol. s r.o.
251 32 253
1
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí
CTR s.r.o.
259 19 181
2
500 02 Hradec Králové
Fantova č.ev. 1782/32
PBR KOMTECH spol. s r.o.
463 49 758
3
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Masarykova 538/44
SPC-net s.r.o.
281 32 491
4
289 22 Lysá nad Labem
Stržiště 761/53
Bc. Zbyněk Konečný
707 29 689
5
289 22 Lysá nad Labem
Lhůta pro podání nabídek končila dne 24. 2. 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/
Fantova č.ev. 1782/32
1
PBR KOMTECH spol. s r.o.
463 49 758
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Masarykova 538/44
2
SPC-net s.r.o.
281 32 491
289 22 Lysá nad Labem

1

Na Folimance 2155/15
251 32 253
120 00 Praha 2 Vinohrady
Nad Krocínkou 317/48
4
COM PLUS CZ a.s.
257 72 104
190 00 Praha 9 - Prosek
Cílkova 642/18
5
Zdeněk Havrlík
869 46 501
142 00 Praha - Kamýk
Komise se na svém jednání sešla dne 24. 2. 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
nabídek splnily. Hodnotící komise dále posoudila nabídky účastníků 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, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem S.I.C. spol. s r.o., IČ 251 32 253, se
sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 17 500,00 Kč bez DPH (21 175,00
včetně 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 účastníka
IČ
v Kč
3

S.I.C. spol. s r.o.

S.I.C. spol. s r.o., Na Folimance 2155/15
17 500,00 Kč bez DPH
120 00 Praha 2 - Vinohrady
251 32 253 21 175,00 Kč vč. DPH
COM PLUS CZ a.s., Nad Krocínkou 317/48
18 879,00 Kč bez DPH
2
190 00 Praha 9 - Prosek
257 72 104 22 843,59 Kč vč. DPH
Zdeněk Havrlík, Cílkova 642/18
18 900,00 Kč bez DPH
3
142 00 Praha - Kamýk
869 46 501 22 869,00 Kč vč. DPH
PBR KOMTECH spol. s r.o., Fantova č.ev. 1782/32
19 500,00 Kč bez DPH
4
155 00 Praha 5 - Stodůlky
463 49 758 23 595,00 Kč vč. DPH
SPC-net s.r.o., Masarykova 538/44
24 000,00 Kč bez DPH
5
289 22 Lysá nad Labem
281 32 491 29 040,00 Kč vč. DPH
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek, viz Přílohy.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 85/2017
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Preventivní a běžná údržba ICT - Města Milovice“
zadávané v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 8/2016 Pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 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 24. 2. 2017, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o
výběru dodavatele, kterým je účastník S.I.C. spol. s r.o., IČ 251 32 253, se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00
Praha 2 - Vinohrady, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka tj. nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 17 500,00 Kč bez DPH (21 175,00 včetně DPH).
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání účastníka
IČ
v Kč
1

1

S.I.C. spol. s r.o., Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2 - Vinohrady

2

251 32 253

17 500,00 Kč bez DPH
21 175,00 Kč vč. DPH

COM PLUS CZ a.s., Nad Krocínkou 317/48
190 00 Praha 9 - Prosek
257 72 104
Zdeněk Havrlík, Cílkova 642/18
3
142 00 Praha - Kamýk
869 46 501
PBR KOMTECH spol. s r.o., Fantova č.ev. 1782/32
4
155 00 Praha 5 - Stodůlky
463 49 758
SPC-net s.r.o., Masarykova 538/44
5
289 22 Lysá nad Labem
281 32 491
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

18 879,00 Kč bez DPH
22 843,59 Kč vč. DPH
18 900,00 Kč bez DPH
22 869,00 Kč vč. DPH
19 500,00 Kč bez DPH
23 595,00 Kč vč. DPH
24 000,00 Kč bez DPH
29 040,00 Kč vč. DPH

Ing. Jiří Hlaváček
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.
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