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Město Úvaly  

ZÁPIS 
17. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 26.9.2014 v 11:00 hod.  

Zasedací místnost,MěÚ,Pražská 276, Úvaly 

 
Přítomni:  MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, JUDr. Ing. Petr Petržílek  

Hosté:    
Omluveni: Mgr. Dana Poláková, Josef Štěpánovský  
Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil mimořádné jednání rady v 11:00 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
"Zasakovací pás Horoušánky" - 2. kolo a vyhlášení n ového zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Zasa kovací pás 
Horoušánky" - 3.kolo 

Schválen 

3. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Zasa kovací 
pás Horoušánky" - 2. kolo a vyhlášení nového zadáva cího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce "Zasakovací pás Horoušánk y" - 3.kolo 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Zadavatel, Město Úvaly, tímto rozhodl v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a 
hodnocení cenových nabídek jmenované usnesením Rady Zadavatele č. R-330/2014 ze dne 2. září 2014 (dále 
jen "Komise") ohledně veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zasakovací pás 
Horoušánky“ (opakované zadávací řízení) (dále jen „Zakázka“) o vyloučení uchazeče č. 1, společnosti VIAMO 
PRAHA, spol. s r.o., Identifikační číslo 26449587, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Za Mototechnou 1619, PSČ 155 
00, z účasti v zadávacím řízení Zakázky, a to na základě vyřazení nabídky uchazeče č. 1 Komisí z důvodu 
neprokázání kvalifikace v rozsahu požadavků stanovených zadavatelem v odstavci 6.3.1 zadávací 
dokumentace Zakázky (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a doklady osvědčující 
odbornou způsobilost uchazeče č. 1 nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč č. 1 
zabezpečuje) a tyto dokumenty nepředložil ani na základě žádosti Komise o jejich doložení ve lhůtě do 24. září 
2014 do 16:00 hodin. Dále v souladu s doporučením Komise ohledně Zakázky o vyloučení uchazeče č. 2, pana 
Oldřicha Marka, Identifikační číslo 76671470, s místem podnikání Na Marjánce 201, 251 65 Zvánovice, z účasti 
v zadávacím řízení Zakázky, a to na základě vyřazení nabídky uchazeče č. 2 Komisí z důvodu neprokázání 
kvalifikace v rozsahu požadavků stanovených zadavatelem v odstavcích 6.3 a 6.4 zadávací dokumentace 
Zakázky (doklad o oprávnění k podnikání, doklady osvědčující odbornou způsobilost uchazeče č. 1 nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč č. 1 zabezpečuje, a osvědčení objednatelů alespoň tří (3) 
referenčních zakázek obdobného charakteru jako Zakázka) a tyto dokumenty nepředložil ani na základě žádosti 
Komise o jejich doložení ve lhůtě do 24. září 2014 do 16:00 hodin. 
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Zadavatel, Město Úvaly, tímto rozhodl v souladu s odstavcem 18.10(c) zadávací dokumentace Zakázky o 
zrušení zadávacího řízení Zakázky s ohledem na skutečnost, že všechny podané nabídky byly Komisí vyřazeny 
a následně byly oba uchazeči vyloučeni ze zadávacího řízení Zakázky 

 

Zadavatel zároveň rozhoduje o vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce "Zasakovací pás Horoušánky" v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP s tím, že k podání nabídky na plnění této zakázky budou vyzváni následující zájemci: 

1) POPR spol.s.r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské předměstí, IČO 46509283 
(opravil@popr.cz) 

2) LAND spol. s r.o., Velká hradební 1025/19,400 01 Ústí nad Labem 1, IČO 18385958 (landsro@seznam.cz) 

3) NAVIMOR-INVEST sp.z o.o. organizační složka, V Závětří 1036/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 
45770174 (navi-kancelar@sendme.cz) 

4) AVE Servis spol. s r.o., Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice, IČO 60875585 (info@ave-servis.cz) 

5) Nowastav a.s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČO 00565679 (klimara@seznam.cz) 

 

 

Celkové předpokládané náklady na dodávku stavebních prací jsou 1.871.589,- Kč (včetně DPH).  

 

Zároveň je nutné jmenovat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Odbor životního prostředí a 
územního rozvoje navrhuje následující složení komise:  

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Petr Borecký, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., Petr 
Špaček, Ing. Jaroslav Vrzák  

Náhradníci: Miloslav Kolařík, Dr. Vítězslav Pokorný, Jana Tesařová, Blanka Reinerová, Bc. Petr Matura, Ing. 
Oldřich Stiller 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-385/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

1.  v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek 
jmenované usnesením Rady Zadavatele č. R-330/2014 ze dne 2. září 2014 (dále jen "Komise") ohledně 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zasakovací pás Horoušánky“ 
(opakované zadávací řízení) (dále jen „Zakázka“) o vyloučení uchazeče č. 1, společnosti VIAMO 
PRAHA, spol. s r.o., Identifikační číslo 26449587, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Za Mototechnou 1619, 
PSČ 155 00, z účasti v zadávacím řízení Zakázky, a to na základě vyřazení nabídky uchazeče č. 1 
Komisí z důvodu neprokázání kvalifikace v rozsahu požadavků stanovených zadavatelem v odstavci 
6.3.1 zadávací dokumentace Zakázky (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a 
doklady osvědčující odbornou způsobilost uchazeče č. 1 nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost uchazeč č. 1 zabezpečuje) a tyto dokumenty nepředložil ani na základě žádosti Komise o 
jejich doložení ve lhůtě do 24. září 2014 do 16:00 hodin; 

2.  v souladu s doporučením Komise ohledně Zakázky o vyloučení uchazeče č. 2, pana Oldřicha Marka, 
Identifikační číslo 76671470, s místem podnikání Na Marjánce 201, 251 65 Zvánovice, z účasti v 
zadávacím řízení Zakázky, a to na základě vyřazení nabídky uchazeče č. 2 Komisí z důvodu 
neprokázání kvalifikace v rozsahu požadavků stanovených zadavatelem v odstavcích 6.3 a 6.4 
zadávací dokumentace Zakázky (doklad o oprávnění k podnikání, doklady osvědčující odbornou 
způsobilost uchazeče č. 1 nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč č. 1 
zabezpečuje, a osvědčení objednatelů alespoň tří (3) referenčních zakázek obdobného charakteru jako 
Zakázka) a tyto dokumenty nepředložil ani na základě žádosti Komise o jejich doložení ve lhůtě do 24. 
září 2014 do 16:00 hodin.; 

3.  rozhodla v souladu s odstavcem 18.10(c) zadávací dokumentace Zakázky o zrušení zadávacího řízení 
Zakázky s ohledem na skutečnost, že všechny podané nabídky byly Komisí vyřazeny a následně byly 
oba uchazeči vyloučeni ze zadávacího řízení Zakázky; 

4.  o vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Město 
Úvaly - Výstavba zasakovacího pásu Horoušánky" v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP 
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I I .   jm enu je  

členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, MBA, Petr Borecký, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., 
Ing. Jaroslav Vrzák, Petr Špaček 

Náhradníci: Miloslav Kolařík, Dr. Vítězslav Pokorný, Jana Tesařová, Blanka Reinerová, Ing. Oldřich Stiller, 
Bc. Petr Matura 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

3. Ukončení jednání 

 
 

 

 

Starosta ukončil jednání v 11:10 hodin. 

 

 

 
MUDr. Jan Š ťastný  

starosta 
 

  
  
 

  
  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě. 
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