Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 11/2016
konané dne 19. 8. 2016 v 11:00

Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno
Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Projednání výběrového řízení zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby na
stavební akci: „Stavba integrované sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka." viz

Příloha č. 1- zadávací dokumentace
3. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení úplnosti a hodnocení

nabídek

Zasedání 11. schůze Rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko se zúčastnili M. Klaška, F. Kroutil, J.
Grolich a J. Šiška a manažer DSO - Filip Chvátal. Ostatní byli omluveni, viz příl. č. 2

Ad 1. Zahájení a schválení programu
Předseda DSO přivítal přítomné starosty obcí a seznámil je s programem jednání.
Předseda vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého návrhu
programu. Změny nebyly navrženy.

Usnesení č. 1: Rada DSO schvaluje navržený program.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Ad 2. Projednání výběrového řízení zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby na
stavební akci: „Stavba integrované sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka."

Usnesení č. 2: Na základě doporučení hodnotící komise v rámci veřejné zakázky s názvem „Stavba
integrované sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka" dle přílohy č. 1 zápisu schvaluje
Rada DSO Šlapanicko zrušení tohoto výběrového řízení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato
Usnesení č. 3: Rada DSO Šlapanicko schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem
zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro stavbu integrované sítě
bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Ad. 3 Jmenování členů komise pro otevírání obálek a jmenování členů komise pro posouzení
úplnosti a hodnocení nabídek

Usnesení č. 4: Rada DSO jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Michal Klaška, RNDr.
Filip Chvátal, Mgr. Dita Seménková. Náhradníky jmenuje: Mgr. Jan Grolich, František Kroutil, Ing.
Josef Šiška
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Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Usnesení č. 5: Rada DSO jmenuje komisi pro posouzení úplnosti a hodnocení nabídek ve složení: Mgr.
Michal Klaška, RNDr. Filip Chvátal, Ing. Josef Šiška, Mgr. Jan Grolich, František Kroutil. Náhradníky
jmenuje: Ing. Lubomír Šmíd, Mg.A. Jan Symon, Miroslav Boháček, Mgr. Michaela Trněná, Pavel
Vymazal.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Zapsal: RNDr. Filip Chvátal

Předseda DSO Šlapanicko
Mgr. Michal Klaška
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Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno
Příloha č. 1

PROTOKOL O 2. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

dle § 75 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZVZ“).
Zadavatel:

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Sídlo:

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

IČO:

04379322

Název zakázky:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru pro stavbu integrovaného systému bezpečných
cyklostezek na území Slapanicka

Druh řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Datum 2. jednání komise: 19. 8. 2016 od 11:00 hodin
Složení hodnotící komise:
Mgr. Michal Klaška
RNDr. Filip Chvátal
Ing. Josef Šiška
Mgr. Jan Grolich

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je generální projekce pro výstavbu sítě cyklostezek ve 3 fázích, které
budou dodávány postupně. A to:

1. projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;
2. projektová dokumentace pro stavební povolení;
3. projektová dokumentace pro provádění stavby.
Součástí plnění veřejné zakázky je výkon autorského dozoru a další činnosti nezbytné ke
splnění předmětu veřejné zakázky.

Konečné datum pro předkládání nabídek: 11.8. 2016 do 10:00 hodin
Seznam doručených nabídek: uveden v čl. Ill tohoto protokolu
Seznam oslovených uchazečů: uveden v příloze č. 2 protokolu o jednání komise pro
otevírání obálek.
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Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno
Program jednání komise:

I.
II.

1.1.

Usnášeníschopnost komise
Závěr komise
Ukončení jednání
Jednání hodnotící komise (dále jen „komise") se účastnili 4 členové či náhradníci za
členy komise. Předseda hodnotící komise konstatoval, že komise je
usnášeníschopná.

2.1.

Komise zrekapitulovala průběh zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky.
Zadavatel dne 22. 7. 2016 zahájil zadávací řízení veřejné zakázky, a to uveřejněním
zadávacích podmínek na profilu zadavatele a odesláním výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení pěti uchazečům.

2.2.

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel pouze jedinou nabídku.
Zadavatel doposud nerozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 odst. 1 ZVZ.

2.3.

Hodnotící komise se s ohledem na smysl a účel veřejné zakázky, kterým je
hodnocení a možnost výběru nejvhodnější nabídky zvíce nabídek, jednomyslně
shodla, že zadavateli doporučí zrušení stávajícího řízení.

2.4.

Hodnotící komise konstatovala, že tento postup je v souladu s § 84 odst. 3 písm. b)
ZVZ, dle kterého zadavatel může zrušit zadávací řízení do doby rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 odst. 1 ZVZ v případě, že byla podána pouze
jediná nabídka.

2.5.

Hodnotící komise tedy doporučuje zadavateli s ohledem na výše uvedené zrušení
stávajícího zadávacího řízení.

3.1.

Předseda komise následně poděkoval přítomným členům či náhradníkům za členy
hodnotící komise a jednání komise ve 12:15 hodin ukončil.

3.2.

Závěry uvedené v tomto protokolu budou předány zadavateli, aby mohl učinit
příslušná rozhodnutí v souladu se ZVZ.

3.3.

Podpisem tohoto protokolu se všichni členové či náhradníci za členy komise
zavazují zachovat mlčenlivost ve vztahu ke všem skutečnostem, které se v
souvislosti s výkonem člena či náhradníka za člena komise dozví.
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Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno
V Brně dne 19. 8. 2016
Podpisy přítomných členů hodnotící komise:
Jméno a příjmení přítomného člena
hodnotící komise

1.

Mgr. Michal Klaška

2.

RNDr. Filip Chvátal

3.

Ing. Josef Šiška

4.

Mgr. Jan Grolich

Vlastnoruční podpis přítomného člena
hodnotící komise
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko č. 11
konané 19. 8. 2016 v 11:00

PREZENČNÍ LISTINA
Z JEDNÁNÍ RADY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO č. 11

konané dne 19. 8. 2016 na Měl) Šlapanice, Opuštěná 2, Brno

Michal Klaška

František Kroutil

Miroslav Boháček

Vncu \ze*s

Jan Grolich

/
Jan Symon

Ul/LTS\y

Josef Šiška

Lubomír Šmíd

Om U

Vč/J

Filip Chvátal, Manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

Flost: Dita Seménková, advokátka

