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Sp. značka: SVO/219/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 59. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 8.3.2017
Mimořádné jednání Rady města zahájil ve 20:40 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Projednání podané námitky uchazeče proti jeho vyloučení v zadávacím řízení na
VZMR s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“

1. Projednání podané námitky uchazeče proti jeho vyloučení v zadávacím řízení na
VZMR s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“
Radě města byla předložena podaná námitka proti vyloučení uchazeče č. 1, tj. společnosti
ARITMET s.r.o., IČ 279 51 529 (viz spisová dokumentace VZMR) z výše uvedeného
poptávkového řízení.
Rada se podanou námitkou zabývala, zkontrolovala celou spisovou dokumentaci této VZMR
a konstatovala následující zjištění.
V rámci této veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „VZMR“) byla stanovena následující hodnotící kritéria – výtah
z Výzvy k podání nabídek č.j. SVO/174/2017 ze dne 23.1.2017 (dále jen „Výzva“:
IV. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti s tím že, bude zohledněn
způsob realizace zakázky a přesnosti realizace:
Základním hodnotícím kritériem pro
zadání této veřejné zakázce je:

1. Přesnost zaměření (40%)
2. Nabídková cena za realizaci (60%)

Nejlepší hodnocený uchazeč získává 40 resp. 60
bodů v daném kritériu, nejhorší 0 bodů. Ostatní
hodnocení vždy poměrem.
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Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány následující nabídky, kdy při otevírání obálek dne
22.2.2017 od 10,00 hodin byly oznámeny všem zúčastněným následující parametry z jejich
nabídek.
Tabulka č.2 – podané nabídky a hodnota kritérií po otevření obálek

p.č.
1
2
3

název uchazeče
ARITMET s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
innogy Energie, s.r.o.

IČ uchazeče
279 51 529
257 51 018
499 03 209

nabízená
přesnost
zaměření
neuvedeno
0,14 m
0,14 m

nabídková cena
v Kč bez DPH
297.000,-355.933,-649.390,--

Po ukončení otevírání obálek hodnotící komise neprodleně provedla vyhodnocení nabídek
s tím, že se nejprve hodnotící komise znovu zabývala nabídkou č. 1, která ve své nabídce
neuvedla hodnotu přesnosti zaměření, což bylo jedním z kritérií v rámci hodnocení nabídek.
Kontrolou nabídky dále bylo zjištěno, že reference není podepsána osobou oprávněnou jednat
za společnost. Z těchto důvodů byla nabídka č. 1 z dalšího hodnocení vyřazena.
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení bylo vydáno dne 27.2.2017 a
v souladu s Výzvou zveřejněno na Profilu zadavatele dne 27.2.2017, čímž bylo Rozhodnutí
doručeno, rovněž v souladu s Výzvou, protože zadavatel si vyhradil právo oznámení o
vyloučení účastníků a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámit na svém profilu
zadavatele, v takovémto případě se oznámení považuje za doručené okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo možné podat
písemné námitky ve lhůtě do 3.3.2017 do 10,00 hodin, přestože zadávací řízení bylo vedeno
mimo režim zákona. Zadavatel si však vyhradil právo o těchto námitkách rozhodnout sám
tak, jak bylo stanoveno ve výzvě k podání nabídky.
Uchazeč č. 1 uplatnil své právo na podání námitky proti vyloučení a podal písemnou námitku
doručenou dne 2.3.2017 pod č.j. SVO/525/2017 (viz spisová dokumentace VZMR), ve které
namítá, že hodnota přesnosti zaměření byla uvedena v dokumentu SMLOUVA O DÍLO, který
byl součástí jeho nabídky. Přesnost je zde rozdělena na dvě položky: 0,14 m (střední
souřadnicová chyba geodetického zaměření) resp. 0,40m (polohová odchylka trasování). Obě
tyto přesnosti jsou relevantní a je nutné posuzovat obě. Ve věci nepodepsané reference uvádí,
že list referencí je součástí nabídky, která je sešita do jednoho dokumentu, je opatřena
přelepkou a jednotlivé listy jsou očíslovány vzestupně. Na dokumentu se nachází podpis
jednatele hned několikrát a opomenutí podpisu na tomto jednotlivém listu podle něj není
důvodem k vyloučení nabídky a bude-li potřeba referenční list podepsat, rád svůj podpis
doplní.
Rada se obsahem podané námitky zabývala a konstatovala, že chybějící podpis na
referenčním listu je skutečně pouze formálním nedostatkem, který byl zhojen dodatečným
prohlášením jednatele společnosti v rámci podané námitky. Tuto námitku tedy Rada města
coby zadavatel přijala a uznala oprávněnost námitky, protože jednatel společnosti v rámci
písemně podané námitky proti vyloučení uchazeče dodatečně svým prohlášením tuto chybu
napravil.
Dále se rada zabývala hodnotícím kritériem přesnosti zaměření a znovu prošla celou nabídku
uchazeč č. 1, Bylo zjištěno, že ve své nabídce tuto hodnotu nikde neuvedl a pouze ve Smlouvě
o dílo (tato SOD byla závazným vzorem smlouvy) bylo uvedeno v čl. II – Předmět díla v
odstavci 1. písm. a., že „Zákres kabelových tras a světelných míst s přesností do 0,14m
(střední souřadnicová chyba geodetického zaměření) resp. 0,40m (polohová odchylka
trasování)“. Rada města tento údaj vzala na vědomí a v souladu s Dodatečnou informací č. 1,
kde bylo na dotaz jednoho z uchazečů deklarováno zadavatelem, že pokud se bude pohybovat
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nabídka kritéria přesnosti zaměření v rozmezí do 0,14m resp. 1,50m, bude nabídka přijata, tak
zadavatel i tuto námitku uchazeče č. 1 uznal a jeho nabídku znovu zařadil do následného
vyhodnocení nabídek.
V dalším kroku se Rada města zabývala novým vyhodnocením nabídek v souladu s Výzvou,
tj. přidělením bodů jednotlivým uchazečům. Toto vyhodnocení je provedeno v následující
tabulce:
Nejvýhodnější nabídky:
Nejnižší celková nabídková cena bez DPH
přesnost měření v metrech - nejmenší hodnota
Nabídky uchazečů:
P.č.

Uchazeč/dílčí kritérium

1
Celková nabídková cena bez DPH
přesnost měření v metrech - nabízená hodnota
Celkem
2
Celková nabídková cena bez DPH
přesnost měření v metrech - nabízená hodnota
Celkem
3
Celková nabídková cena bez DPH
přesnost měření v metrech - nabízená hodnota
Celkem

297 000,00 Kč
0,14

váha
váha

Nabídka

Body

60%
40%

Body včetně
váhy

ARITMET s.r.o.
297 000,00 Kč
0,40

100,00
0,00

60,00
0,00
60,00

ELTODO-CITELUM, s.ro.
355 933,00 Kč
0,14

83,28
100,00

49,97
40,00
89,97

innogy Energie, s.ro.
649 390,00 Kč
0,14

0,00
100,00

0,00
40,00
40,00

Výsledné pořadí
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Rada města coby zadavatel vyhodnotila jednotlivá hodnotící kritéria a vzhledem k tomu, že
uchazeč č.1 neuvedl kritérium přesnosti měření jednoznačně, tj. jedním číslem, rada u něj
vyhodnotila nabízený údaj 0,40m, protože uchazeč nabízí přesnost měření v rozmezí do
0,14m resp. 0,40m. Ostatní uchazeči nabídli jednoznačně přesnost měření do 0,14m, a proto
byli ohodnoceni tak, jak je uvedeno v tabulce, protože z hlediska hodnocení tohoto kritéria je
jejich nabídka výhodnější.
Na závěr Rada města provedla celkové vyhodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti a
potvrdila tak své rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče, a to od společnosti:

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 14201,
IČ 287 96 578
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
podanou námitku proti vyloučení uchazeče č. 1, tj. společnosti ARITMET s.r.o., IČ
279 51 529 (viz spisová dokumentace VZMR) v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona o zadávání veřejných
zakázek s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“
s tím, že podanou námitku uznala a zařadila vyloučeného uchazeče do hodnocení
podaných nabídek (podrobně viz zápis).
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schvaluje
b)
a tímto znovu potvrzuje výběr zhotovitele (viz 57. schůze Rady města pod číslem
usnesení RM/721/57/2017 ze dne 22.2.2017) v rámci VZMR s názvem "Zmapování
stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení", jejíž zadávání se neřídí
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to společnost ELTODOCITELUM, s.r.o., IČ 287 96 578, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,
kterou Rada města vyhodnotila v rámci nového vyhodnocení jako nejvýhodnější z
hlediska ekonomické výhodnosti. Společnost nabídla cenu ve výši 355.933,-Kč bez
DPH (430.678,93 Kč včetně DPH) s přesností zaměření do 0,14m (podrobně viz
zápis). Rada pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/741/58/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 8.3.2017 ve 20,55 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne dne 15.3.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 9.3.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 59. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 9.3.2017.

…………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 59. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.03.2017
USNESENÍ č. RM/741/59/2017
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
podanou námitku proti vyloučení uchazeče č. 1, tj. společnosti ARITMET s.r.o., IČ
279 51 529 (viz spisová dokumentace VZMR) v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“ s tím, že
podanou námitku uznala a zařadila vyloučeného uchazeče do hodnocení podaných
nabídek (podrobně viz zápis).
schvaluje
b)
a tímto znovu potvrzuje výběr zhotovitele (viz 57. schůze Rady města pod číslem
usnesení RM/721/57/2017 ze dne 22.2.2017) v rámci VZMR s názvem "Zmapování
stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení", jejíž zadávání se neřídí zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to společnost ELTODO-CITELUM,
s.r.o., IČ 287 96 578, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, kterou Rada
města vyhodnotila v rámci nového vyhodnocení jako nejvýhodnější z hlediska
ekonomické výhodnosti. Společnost nabídla cenu ve výši 355.933,-Kč bez DPH
(430.678,93 Kč včetně DPH) s přesností zaměření do 0,14m (podrobně viz zápis).
Rada pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
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