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. 33/2016
konaného dne 25. 10. 2016 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1.
místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města.
Ing. Milan Pour, starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.

Veřejná zakázka „Poskytování právních služeb, Milovice“ Návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky

1. Veřejná zakázka „Poskytování právních služeb, Milovice“ Návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 27/2016 dne 20. 9. 2016, usnesením č. 529/2016 uložila
Oddělení investic zajistit vypsání zakázky na poskytování právních služeb ve věci bytového a nebytového
hospodářství. Předmětem plnění zakázky je poskytování právních služeb v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
příkazníkem příkazci. Oddělení správy majetku města Milovice zajišťuje pro město Milovice správu bytového a
nebytového fondu a s tím spojené služby. Město Milovice uzavírá tuto smlouvu k zajištění právních služeb,
souvisejících se správou jeho majetku a též k zajištění právních služeb pro potřeby vlastní obdobné činnosti
města 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 dodávky a 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. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena ekonomická výhodnost, při
dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na
plnění zakázky, včetně jejích Příloh. Dne 30. 9. 2016 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí,
zaslána těmto zájemcům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/ uchazeče
Šafaříkova 201/17
1
Mgr. O. D., advokát
720 14 148
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Čechova 1267, Mladá Boleslav II
2
F. V., JUDr., advokátní kancelář
662 00 334
293 01 Mladá Boleslav
Petrská 1136/12
3
Mgr. R. H., advokát
735 48 201
110 00 Praha 1 – Nové Město
Jaselská 1391, Mladá Boleslav
4
Mgr. M. P., advokát
662 45 893
293 01 Mladá Boleslav
Rakouská 686
5
Mgr. J. Š.
714 71 979
289 24 Milovice
Karolíny Světlé 1013/14
6
Mgr. M. B.
689 96 314
110 00 Praha 1 – Staré město
Lhůta pro podání nabídek končila dne 19. 10. 2016 ve 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkami tří (3) uchazečů v tomto pořadí:
Poř.
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/ uchazeče
Rakouská 686
1
Mgr. J. Š., advokát
714 71 979
289 24 Milovice - Mladá
Petrská 1136/12
2
Mgr. R. H., advokát
735 48 201
110 00 Praha 1 – Nové Město
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Šafaříkova 201/17
720 14 148
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Komise se na svém prvním jednání sešla dne 19. 10. 2016 ve 14:05 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) 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 s nabídkami (viz Příloha). Komise
konstatovala, že nabídky všech uchazečů kontrole, vyhověly.
Následně hodnotící komise a poradce hodnotící komise provedli posouzení splnění požadavků zadavatele na
kvalifikaci dodavatelů, a konstatovali, že všichni požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího
prokázání splnili.
Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů 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 uchazečů není mimořádně nízkou
nabídkovou cenou. Vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla
zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena, ve smyslu ustanovení § 78 a § 79 ZVZ, ekonomická
výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii:
číslo dílčího
Popis kritéria
Váha kritéria v %
kritéria
1.
Nabídková cena za ostatní právní poradenství - hodinová sazba
10
2.
Nabídková cena za vymáhání pohledávek - poskytnutá sleva z
60
úkonů
3.
Kvalita poskytnuté služby - právní rozbor
30
a) žaloba a průvodní zpráva (rozbor problematiky) – 50 bodů – váha
subkritéria 50%
b) příprava novely OZV o regulaci hlučných činností a průvodní
zpráva (rozbor problematiky) – 50 bodů – váha subkritéria 50%
Dílčí kritérium č. 1 - nabídková cena za ostatní právní poradenství – hodinová sazba
Komise stanovila počet bodů tohoto kritéria podle vzorce:
nejnižší nabídková cena: hodnocená nabídková cena x 100 x váha kritéria = přepočtený počet bodů
Dílčí kritérium č. 2 - Nabídková cena za vymáhání pohledávek - poskytnutá sleva z úkonů
Komise stanovila počet bodů tohoto kritéria podle vzorce:
hodnocené %: nejvyšší % x 100 x váha kritéria = přepočtený počet bodů
Členové (náhradníci členů) hodnotící komise se ve stejném složení a na stejném místě, jako při prvním jednání,
na svém druhém jednání sešli dne 24. 10. 2016 v 8:15 hodin.
Úvodem proběhla diskuze o uchazeči předložených rozborech a dále následovalo přidělování bodového
hodnocení jednotlivým uchazečům.
Dílčí kritérium č. 3 – Kvalita poskytnuté služby – právní rozbor
a) žaloba a průvodní zpráva (rozbor problematiky) – 50 bodů – váha subkritéria 50%
b) příprava novely OZV o regulaci hlučných činností a průvodní zpráva (rozbor problematiky) – 50 bodů – váha
subkritéria 50%
Hodnotící komise přidělila body za oba rozbory a to následujícím způsobem:
Subkritérium a)
Všem uchazečům, komise přidělila 50 bodů z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti a také protože nebylo
potřeba dalšího doplňování a objasňování.
Subkritérium b)
Uchazečům Mgr. J. Š. a Mgr. R. H., komise přidělila 50 bodů z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti a také
protože nebylo potřeba dalšího doplňování a objasňování. Uchazeči Mgr. O. D., komise přidělila 40 bodů
z důvodu, že rozbor obsahuje znění, které vyžaduje další doplnění nebo objasnění. A to konkrétně v Příloze č. 1
právního stanoviska č. 2 – návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 4/2015. „Výjimka z dodržování nočního
klidu dle čl. 3 této vyhlášky nebo omezení hlučných činností dle čl. 4 této vyhlášky se nevztahuje na obci
tradičně konané hudební festivaly konající se v červnu a mezi druhou polovinou července a první polovinou
srpna, u kterých lze očekávat, že se jich zúčastní řádově tisíce lidí.“ Následně hodnotící komise stanovila pořadí
nabídek podle součtu přepočtených bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria a subkritéria, to je od nejvhodnější
nabídky až po nabídku nejméně vhodnou.
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Mgr. O. D., advokát
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Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Číslo
Údaj z
Údaj z
Údaj z
Součet přepočtených Pořadí
nabídky
hodnotícího hodnotícího hodnotícího bodových hodnot
nabídek
listu č. 1
listu č. 2
listu č. 3
všech kriterií
1.
10
20
30
60
3
2.
7,78
60
30
97,98
1
3.
7,01
51
27
85,01
2
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Mgr. R. H., IČ 735 48 201, se sídlem
Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
se ziskem 97,98 bodů a s nabídkovou cenou ve výši 900 Kč bez DPH/hod. sazba a 60% poskytnutá sleva z úkonů.
Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče Mgr. O. D., IČ 720 14 148, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120
00 Praha 2 - Vinohrady, se ziskem 85,01 bodů a s nabídkovou cenou ve výši ve výši 998,00 Kč bez DPH/hod.
sazba a 51% poskytnutá sleva z úkonů. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče Mgr. J. Š., IČ 714 71 979,
se sídlem Rakouská 686, 289 24 Milovice, se ziskem 60 bodů a s nabídkovou cenou ve výši ve výši 700,00 Kč
bez DPH/hod. sazba a 20% poskytnutá sleva z úkonů. O své činnosti hodnotící komise sepsala Kontrolní list
otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek, viz
Přílohy.
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. 580/2016
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních služeb, Milovice“ 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 v Zadávacích
podmínkách,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované
hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené pod písmenem a)
tohoto usnesení, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Mgr. R. H., IČ 735 48 201, se
sídlem Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, se ziskem 97, 98 bodů a s nabídkovou cenou ve výši 900 Kč bez DPH/hod. sazba a 60%
poskytnutá sleva z úkonů.
Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče Mgr. O. D., IČ 720 14 148, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120
00 Praha 2 - Vinohrady, se ziskem 85,01 bodů a s nabídkovou cenou ve výši ve výši 998 Kč bez DPH/hod. sazba
a 51% poskytnutá sleva z úkonů. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče Mgr. J. Š., IČ 714 71 979, se
sídlem Rakouská 686, 289 24 Milovice, se ziskem 60 bodů a s nabídkovou cenou ve výši ve výši 700 Kč bez
DPH/hod. sazba a 20% poskytnutá sleva z úkonů.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta 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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