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Město Úvaly  

ZÁPIS 
19. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 23.10.2014 v 17:00 hod.  

Zasedací místnost,MěÚ,Pražská 276, Úvaly 

 
Přítomni:  MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Mgr. Dana Poláková  

Hosté:  Ing. arch. Martina Bredová  
Omluveni: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef Štěpánovský  
Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil mimořádné jednání v 17.00 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Hodnocení nabídek a výb ěr nejvhodn ější nabídky ve řejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce "Zasakovací pás Horoušánk y" 

Schválen 

3. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Hodnocení nabídek a výb ěr nejvhodn ější nabídky ve řejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce "Zasakovací pás Horoušánky" 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zasakovací pás Horoušánky" 
přijal Zadavatel, Město Úvaly, ve lhůtě pro podání nabídek (tj. od 29. září do 16. října 2014 do 10:00 hodin) 
následující nabídky: 

 

1. AVE-servis, spol. s r.o., IČO 60875585, nabídka v hodnotě 1 603 677 Kč bez DPH tzn. 1 940 449 Kč vč. DPH 

2. NOWASTAV akciová společnost, IČO 00565679, nabídka v hodnotě 1 430 277 Kč bez DPH tzn. 1 730 636 
Kč vč. DPH 

3. P O P R spol. s r.o., 46509283, nabídka v hodnotě 1 675 793 Kč bez DPH tzn. 2 027 710 vč. DPH 

4. LAND spol. s r.o.; IČO 18385958, nabídka v hodnotě 1 490 000 Kč bez DPH tzn.1 802 900 Kč vč. DPH 

5. NAVIMOR - INVEST S.A., organizační složkam, IČO 45770174, nabídka v hodnotě 1 504 928 Kč bez DPH 
tzn. 1 820 963 Kč vč. DPH 

6. Jiří Hovorka, IČO 45113831, nabídka v hodnotě 1 850 062 Kč bez DPH tzn. 2 238 575 Kč vč. DPH 

 

Otevírání obálek se konalo dne 16.10.2014 v 11:00 hodin. Hodnocení nabídek se konalo dne 23.10. 2014 v 
0:00 hodin. 

 

Zadavatel, Město Úvaly, tímto rozhodl v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a 
hodnocení cenových nabídek jmenované usnesením Rady Města č. R - 385/2014 ze dne 26. září 2014 (dále jen 
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„Komise“) ohledně veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zasakovací pás Horoušánky" 
(opakované zadávací řízení) (dále jen „Zakázka“) o vyloučení uchazeče č. 6 pana Jiřího Hovorky, Identifikační 
číslo 45113831, se sídlem Hradešín 145, 282 01 Český Brod, z účasti v zadávacím řízení Zakázky, a to na 
základě vyřazení nabídky uchazeče č. 6 Komisí z důvodu neprokázání kvalifikace v rozsahu požadavků 
stanovených zadavatelem v odstavci 6.4.1 (b) zadávací dokumentace Zakázky (doložení pouze jedné (1) 
referenční zakázky namísto požadovaných tří (3) referenčních zakázek).  

 

Dále v souladu s doporučením Komise ohledně Zakázky royhodla o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení 
Zakázky uchazeči č. 2, společnosti NOWASTAV akciová společnost, Identifikační číslo 00565679, se sídlem 
Praha 3, Malešická 49, PSČ 130 00, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393, jehož 
nabídková cena ve výši 1.430.277,77 Kč bez DPH byla nejnižší nabídkovou cenou. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-411/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

1.  o vyloučení uchazeče č. 6, pana Jiřího Hovorky, Identifikační číslo 45113831, se sídlem Hradešín 145, 
282 01 Český Brod, z účasti v zadávacím řízení Zakázky, a to na základě vyřazení nabídky uchazeče č. 
6 Komisí z důvodu neprokázání kvalifikace v rozsahu požadavků stanovených zadavatelem v odstavci 
6.4.1 (b) zadávací dokumentace Zakázky (doložení pouze jedné (1) referenční zakázky namísto 
požadovaných tří (3) referenčních zakázek) 

2.  o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení Zakázky uchazeči č. 2, společnosti NOWASTAV akciová 
společnost, Identifikační číslo 00565679, se sídlem Praha 3, Malešická 49, PSČ 130 00, zapsané u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393, jehož nabídková cena ve výši 1.430.277,77 Kč bez DPH 
byla nejnižší nabídkovou cenou 

I I .   pověřu je  

MUDr. Jana Šťastného MBA, starostu města Úvaly, podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, 
společností NOWASTAV akciová společnost, IČO: 00565679, se sídlem Praha 3, Malešická 49, PSČ 130 
00, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Protokol o posouzení spln ění požadované kvalifikace 

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

3. Ukončení jednání 

 
 

 

 

Starosta ukončil jednání v 17:20 hodin. 

 

 

 
MUDr. Jan Š ťastný  

starosta 
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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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