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. 12/2018
konaného dne 16. 4. od 16:00 hodin 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.
Program jednání Rady města:
Místostarosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Veřejná zakázka „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2018“
Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 162/2018
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1. Veřejná zakázka „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2018“ Návrh na rozhodnutí o výběru
dodavatele
Rada města na svém jednání č. 9/2018 dne 28. 3. 2018 svým usnesením č. 136/2018 schválila Zadávací
podmínky na plnění veřejné zakázky, na služby s názvem „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce
2018“ 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
veřejné zakázky jsou veškeré práce a dodávky spojené s ručním a strojním odstraněním uličních smetků včetně
jejich likvidace v souladu s platnými právními předpisy. Celková délka udržovaných komunikací je cca 34,162
km, celková délka udržovaných chodníků je cca 7,5 km. Podrobný popis a rozsah předmětu zakázky je uveden
v zadávacích podmínkách. 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 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 zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena v dubnu 2018. Blokové
čištění komunikací proběhne dle termínů v Harmonogramu, který je přílohou této zprávy. V souladu s usnesením
Rady města č. 9/2018 ze dne 28. 3. 2017 byly Zadávací podmínky, v souladu se Směrnicí, dne 5. 4. 2018 byly
zaslány těmto dodavatelům:
Poř. Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/
Ďáblická 791/89
FCC Česká republika, s.r.o.
458 09 712
1
182 00 Praha 8
Pražská 1321/38a
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
493 56 089
2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Ždánice 71
NYKOS a.s.
250 85 000
3
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Kozinova 1
Technické služby města Poděbrad s.r.o.
257 98 278
4
290 01 Poděbrady – Poděbrady II
Lhůta pro podání nabídek končila dne 12. 4. 2017 v 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byla doručena obálka s nabídkou jednoho (1) účastníka:
Obchodní firma – název /jméno
Účastník
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
a příjmení/
Ďáblická 791/89
FCC Česká republika, s.r.o.
458 09 712
1
182 00 Praha 8
Komise se na svém jednání sešla dne 13. 4. 2018 v 11:00 hodin
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V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručená obálka s nabídkou je řádně uzavřená a zda je
označená názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání
obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídka účastníka kontrole vyhověla. Následně hodnotící komise
provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že účastník
požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnil. Následovalo posouzení úplnosti
nabídky, hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka 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 účastníka 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. Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka FCC Česká republika, s.r.o., IČ 458 09 712, se
sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, s nabídkovou cenou ve výši 410 351,00 Kč včetně DPH (339 133,00
Kč bez DPH), splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na
plnění zakázky a v Zadávací dokumentaci a proto doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem. O
své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, oboje ze dne 13. 4. 2018, viz Přílohy.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a
s nabídkou přijala toto usnesení:
Usnesení č. 163/2018
Rada města
a) konstatuje, že nabídka účastníka, doručená na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2018“
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 předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj.
zásad transparentnosti, přiměřenosti, 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 posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 4. 2018, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník FCC Česká republika s.r.o., IČ 458 09 712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,
s nabídkovou cenou ve výši 410 351,00 Kč včetně DPH (339 133,00 Kč včetně DPH) vzhledem k tomu, že
jeho nabídka splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na
plnění zakázky a v Zadávací dokumentaci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
místostarosta města Milovice
Zápis byl vyhotoven dne:16. 4. 2018
Zápis byl ověřen podpisy dne: 16. 4. 2018
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