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Město Úvaly  

ZÁPIS 
4. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 15.12.2014 ve 12:30 hod.  

Zasedací místnost,MěÚ,Pražská 276, Úvaly 

 
Přítomni:  Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Ludmila Milerová  

Hosté:  Ing. arch. Martina Bredová  
Omluveni:   
Ověřovatelé: Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil jednání ve 12.30 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Výběr zhotovitele na stavbu "Sanace kanalizace bezvýkop ovou technologií v 
lokalit ě Horoušánky" 

Schválen 

3. Výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci „Reko nstrukce 
komunikace ulice Bulharská v četně odvodn ění, ve řejného osv ětlení a chodníku 
- PD“ 

Schválen 

4. Výběr dodavatele na stavební práce na akci „Zateplení o bjektu MÚ Arnošta z 
Pardubic 95“ 

Schválen 

5. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Výb ěr zhotovitele na stavbu "Sanace kanalizace bezvýkop ovou technologií v lokalit ě 
Horoušánky" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě usnesení Rady města R-19a/2014 ze dne 19.11.2014 zajistil odbor investic poptávkové řízení na 
akci "Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v lokalitě Horoušánky". Jedná se o zakázku malého rozsahu 
na stavební práce a byly poptány 3 firmy: BMH spol. s.r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc, Sezako 
Prostějov, s.r.o., Fanderlíkova 36, 796 01 Prostějov, ČKV Praha s.r.o., Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10 - Dolní 
Měcholupy. 

Otevírání a hodnocení nabídek se konalo 15.12.2014. Ve lhůtě pro podání nabídek byly obdrženy dvě nabídky: 
Sezako Prostějov s.r.o., Prostějov, BMH spol. s.r.o. Olomouc. V příloze předkládáme zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma BMH spol. s.r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00 
Olomouc a činí 537.390,- bez DPH (650.242,- Kč včetně DPH). 

 

Dopad na rozpočet: 650.242,- Kč včetně DPH z kapitoly 2321-38/5171 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 
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Usnesení č.R-92a/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

 v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v lokalitě Horoušánky" o přidělení zakázky uchazeči č. 
2, společnosti BMH spol. s.r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc, IČ: 42869668. Cenová nabídka činí 
650.242,- Kč včetně DPH 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2014 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-zpráva o posouzení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 3. Výb ěr zpracovatele projektové dokumentace na akci „Reko nstrukce komunikace ulice 
Bulharská v četně odvodn ění, veřejného osv ětlení a chodníku - PD“ 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě realizace stavby "MŠ Cukrovar" je nutné zrekonstruovat příjezdovou komunikaci v ulici Bulharská. 
Součástí stavby bude odvodnění, veřejné osvětlení a chodník. Jelikož není zpracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci komunikace, Rada města Úvaly dne 13.8.2014 usnesením č. R-317/2014 
vyhlásila výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti.  

Odbor investic a dopravy zahájil výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce komunikace ulice Bulharská včetně odvodnění, veřejného osvětlení a chodníku - PD“. 
Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce činila 450.000 Kč bez DPH. Termín ukončení pro podání 
nabídek byl 10.12.2014 do 10.00 hod. Dle zadávací dokumentace bylo základním hodnotícím kritériem pro 
zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena. Nabídku podalo pět společností v následujícím pořadí: 

1.Atelier PROMIKA s.r.o., sídlem Muchova 9/223, 160 00 Praha 6. Jejich nabídková cena činí 399.000 Kč bez 
DPH (482.790 Kč včetně DPH). 

2. Ing. Tomáš Hocke, sídlem Nám. 14. října 159/6, 150 00 Praha 5. Jejich nabídková cena činí 350.000 Kč bez 
DPH (423.500 Kč včetně DPH). 

3. PRO - CONSULT s.r.o., sídlem Dělnická 775/30, 170 00 Praha 7. Jejich nabídková cena činí 423.000 Kč bez 
DPH (511.830 Kč včetně DPH). 

4. Ing. David Bartůšek, sídlem Feřtekova 542/17, 181 00 Praha 8. Jejich nabídková cena činí 438.000 Kč bez 
DPH (529.980 Kč včetně DPH). 

5. Ing. Ivo Zajíc, sídlem Fibichova 1269, 271 01 Nové Strašecí. Jejich nabídková cena činí 380.000 Kč bez DPH 
(459.800 Kč včetně DPH). 

 

Jmenovaná hodnotící komise jmenovaná usnesením Rady města ze dne 13.8.2014 usnesením č. R - 317/2014 
se sešla v sídle zadavatele z důvodů výběru zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 
komunikace ulice Bulharská včetně odvodnění, veřejného osvětlení a chodníku - PD“. Komise pro otevírání 
obálek a hodnocení cenových nabídek doporučuje přidělit zakázku uchazeči č. 2, společnosti Ing. Tomáš 
Hocke, sídlem Nám. 14. října 159/6, 150 00 Praha 5, jehož nabídková cena ve výši 350.000 Kč bez DPH 
(423.500 Kč včetně DPH) byla nejnižší nabídkovou cenou. 

 

Dopad na rozpočet pro rok 2015: 350.000 Kč bez DPH (423.500 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 2212 - 
6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-93a/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek jmenované 
usnesením Rady č. R-317/2014 ze dne 13.8.2014 ohledně veřejné zakázky malého rozsahu na služby na 
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zpracovatele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikace ulice Bulharská včetně odvodnění, 
veřejného osvětlení a chodníku - PD“ (dále jen „Zakázka“) o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení 
Zakázky uchazeči č. 2, společnosti  Ing. Tomáš Hocke, sídlem Nám. 14. října 159/6, 150 00 Praha 5, jehož 
nabídková cena ve výši 350.000 Kč bez DPH (423.500 Kč včetně DPH) byla nejnižší nabídkovou cenou 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.   podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem (vedoucí OID) 

Termín: 1.1.2015 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2014 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 4. Výb ěr dodavatele na stavební práce na akci „Zateplení o bjektu MÚ Arnošta z Pardubic 95“ 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě vypsané výzvy na OPŽP - prioritní osa 3 oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie (snižování 
spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - zateplení 
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), město Úvaly podalo 
žádost o dotaci na zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech. Zpracování žádosti o dotaci 
včetně všech povinných příloh zpracovala na základě objednávky společnost eNovation s.r.o. se sídlem 
Štěpánská 621/31, 110 00 Praha 1. Dne 12.12.2013 bylo zastupitelstvo města informováno o podání žádosti o 
dotaci na zateplení.  

Dne 28.7.2014 obdrželo město Úvaly Registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.  

V návaznosti s výše uvedeným bylo nutné zahájit další kroky pro realizaci projektu - administraci projektu po 
získání schválení žádosti o poskytnutí dotace, zpracování zadávací dokumentace, administraci výběrového 
řízení na stavební práce, zajištění technického dozoru investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci. 

Administraci projektu pro získání schválení žádosti o poskytnutí dotace provádí společnost eNovation s.r.o. se 
sídlem Štěpánská 621/31, 110 00, která zárověň zajistila zpracování zadávací dokumentace a administraci 
výběrového řízení na stavební práce.  

Dne 11.11. 2014 byla v souladu s usnesením R-307/2014 ze dne 13. 8. 2014 odeslána oznámení o zakázce do 
Věstníku veřejných zakázek, čímž byl splněn požadavek dle §26 zákona o veřejných zakázkách a obě zadávací 
řízení zahájena. Lhůta pro podání nabídek začíná v otevřeném řízení dle §39 odst.6 zákona běžet dnem 
následujícím po zahájení zadávacího řízení, v tomto případě 12.11. V tuto dobu musí být uchazečům rovněž 
zpřístupněny dokumenty na profilu zadavatele, což bylo provedeno. Dřívější uveřejnění kompletní dokumentace 
na profilu zadavatele (pokud by k němu došlo např. 11.11.) by mohlo způsobit udělení sankce ze strany 
poskytovatele dotace při následných kontrolách. Způsob zahájení a stanovení lhůt pro podání nabídek byl dle 
vyjádření společnosti eNovation s.r.o. proveden přesně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

Termín ukončení pro podání nabídek byl stanoven 4. 12. 2014 do 9.00 hod. Dle zadávací dokumentace bylo 
základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena.  

Komise stanovila následující pořadí podle nabídkové ceny v Kč bez DPH: 

 

1. LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, Evropská společnost, 2.789.986,- Kč bez DPH 

2. PP - servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň, Společnost s ručením omezeným, 
2.883.824,- Kč bez DPH 

3. EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Společnost s ručením omezeným, 3.200.000,- Kč bez DPH 

4. XEDOS s.r.o., Bělehradská 1402/47, 102 00 Praha 2, Společnost s ručením omezeným, 3.219.914,-Kč bez 
DPH  

5.V.P.Procházka, Nebovidy 134, 280 02 Kolín, Společnost s ručením omezeným, 3.350.574,- Kč bez DPH 

6. IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, Společnost s ručením omezeným, 3.480.127,- Kč bez 
DPH 

 

Dopad na rozpočet:  pro rok 2015:  2.789.986 Kč bez DPH (3.375.883 Kč včetně DPH) - stavební práce, 
hrazeno z položky 3613 - 6121 
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Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-94a/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

v souladu s doporučením hodnotící komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodavatele 
stavby na akci „Zateplení objektu MÚ Arnošta z Pardubic 95“ o přidělení zakázky společnosti LANGERONE, 
SE se sídlem Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, Evropská společnost - nabídková cena je 2.789.986,- Kč 
bez DPH 

I I .   schva lu je  

pořadí uchazečů výběrového řízení na stavební práce na akci „Zateplení objektu MÚ Arnošta z Pardubic 95“: 

1. LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, Evropská společnost, 2.789.986,- Kč bez DPH 
2. PP - servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň, Společnost s ručením omezeným, 
2.883.824,- Kč bez DPH 
3. EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Společnost s ručením omezeným, 3.200.000,- Kč bez DPH 
4. XEDOS s.r.o., Bělehradská 1402/47, 102 00 Praha 2, Společnost s ručením omezeným, 3.219.914,-Kč 
bez DPH  
5.V.P.Procházka, Nebovidy 134, 280 02 Kolín, Společnost s ručením omezeným, 3.350.574,- Kč bez DPH 

6. IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, Společnost s ručením omezeným, 3.480.127,- Kč 
bez DPH 

I I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  města s podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

2.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2014 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Ukončení jednání 

 

 

 

 

Starosta ukončil jednání ve 13.00 hodin. 

 

 

 
Petr Borecký  

starosta 
 

Ing. Alexis Kimbembe  
uvoln ěný místostarosta  

 

  
  

 

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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