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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2022 konané dne 01.07.2022 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven:  
Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 10:30 hodin, úvodem byli přítomni 4 členi RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení - Modernizace TC ORP Kuřim 

2 Změny ÚP Kuřim – Dodatek č. 1 – zrušení usnesení 

3 Různé 

 
 
Na jednání RM se dostavil vedoucí oddělení informačních technologií R. Jízdný v 10:30 hodin.  
 
 

1. Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení - Modernizace TC ORP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Rada města schválila na svém zasedání č.17 dne 01.06.2022 usnesením č.R/2022/0240 zadávací 

řízení veřejné zakázky - Modernizace Technologického centra ORP Kuřim na dodávky 

ve zjednodušeném podlimitním řízení ust. § 53 ZZVZ. Do výběrového řízení se přihlásili celkem dva 

účastníci. Pověřená komise pro otevírání a hodnocení nabídek se poprvé sešla dne 24.06.2022 kdy 

otevřela došlé nabídky, posuzovala splnění podmínek účasti a nakonec provedla hodnocení nabídky 

s nejnižší nabídkovou cenou účastníka Microshop,s.r.o.  Uvedený účastník Microshop,s. r. o., Pod 

Marjánkou 4, 160 00 Praha 6, IČO 26165031 dle závěru pověřené komise neprokázal splnění 

podmínek účasti v zadávacím řízení a byl zadavatelem dne 24.6.2022 vyzván k objasnění nebo 

doplnění údajů a dokladů s termínem do 3-pracovních dnů. Účastník doručil dne 29. 06.2022 

objasnění nabídky, avšak údaje nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny ani 

na druhém jednání pověřené komise dne 30.06.2022. Tím účastník nesplňuje podmínky účasti 

v zadávacím řízení, které jsou uvedeny v tabulkách níže. Pověřená komise doporučuje Radě města 

účastníka Microshop,s. r. o., Pod Marjánkou 4, 160 00 Praha 6, IČO 26165031 vyloučit z účasti 

v zadávacím řízení - Modernizace TC ORP Kuřim a to dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ a v souladu 

s § 48 odst. 8 ZZVZ – účastník neprokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 

 
Tabulka 1: Podmínky kvalifikace 

Pořadí

: 
1. Název / jméno účastníka: Microshop,s.r.o. 

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ 
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Seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech: 

i. dodávka, implementace, uvedení do provozu 

a servisní podpoře provozu technické 

infrastruktury obdobné předmětu této veřejné 

zakázky, přičemž minimální finanční objem 

činil nejméně 3.000.000 Kč bez DPH. 

Ano 

Objednatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 

Kolín I, IČ: 00235440 

Popis rozsahu a předmětu dodávky: projekt 

konektivita škol, dodávka, implementace, uvedení 

do provozu a  

servisní podpora provozu. 

Finanční objem:  více než 3.000.000,- Kč bez DPH 

Ukončení dodávky: 2020 

i. dodávka, implementace, uvedení do provozu 

a servisní podpoře provozu technické 

infrastruktury obdobné předmětu této veřejné 

zakázky, přičemž minimální finanční objem 

činil nejméně 3.000.000 Kč bez DPH. 

Ano 

Objednatel: Policejní akademie České republiky v 

Praze,  

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, IČ: 48135445 

Popis rozsahu a předmětu dodávky: projekt 

konektivita škol, dodávka, implementace, uvedení 

do provozu a  

servisní podpora provozu. 

Finanční objem:  více než 3.000.000,- Kč bez DPH 

Ukončení dodávky: 2021 

i. dodávka, implementace, uvedení do provozu 

a servisní podpoře provozu technické 

infrastruktury obdobné předmětu této veřejné 

zakázky, přičemž minimální finanční objem 

činil nejméně 3.000.000 Kč bez DPH. 

Ano 

 Objednatel: TSP DATA, a.s. , Hornokrčská 

646/39, 140 00 Praha 4. IČ: 26224712 (pro 

koncového zákazníka  

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí  

1, 530 21 Pardubice I, IČ: 00274046) 

Popis rozsahu a předmětu dodávky: projekt 

konektivita škol, dodávka, implementace, uvedení 

do provozu a  

servisní podpora provozu. 

Finanční objem:  více než 3.000.000,- Kč bez DPH 

Ukončení dodávky: 2020 

Projektový tým. 

a) vedoucí týmu  1 osoba 

b) technik – specialista IT 2 osoby 

a) vedoucí týmu bude mít vzdělání min. VŠ, 

praxe min. 5 let v oblasti poskytování služeb 

informačních technologií, zkušenosti 

prokázané seznamem realizovaných zakázek 

v oblasti informačních technologií, na kterých 

působil v obdobné pozici jako vedoucí týmu – 

min. 2 zakázky. 

Ne 

Jméno: Ing. Ján Lipták 

vzdělání: VŠ 

obor: chybí doklad o vzdělání, nelze posoudit 

Doklad o vzdělání ze dne: chybí doklad o 

vzdělání, nelze posoudit 

Reference profesní životopis ze dne: 29. 6. 2022 

Délka praxe: 10 let 

Seznamem realizovaných zakázek: viz seznamem 

realizovaných zakázek v oblasti informačních 

technologií v profesním životopise. 

Pozice vedoucí projektu:  na 3 zakázkách 

Certifikace: certifikace na virtualizační platformou 

VMware v oblasti instalace a konfigurace 

b) technik – specialista IT bude mít vzdělání 

min. SŠ, praxe min. 3 roky v oblasti 

poskytování služeb informačních technologií, 

zkušenosti prokázané seznamem 

realizovaných zakázek v oblasti informačních 

technologií, na kterých působil v obdobné 

Ne 

Jméno: Ing. Pavel Fousek 

vzdělání: VŠ 

obor: chybí doklad o vzdělání, nelze posoudit 

Doklad o vzdělání ze dne: chybí doklad o 

vzdělání, nelze posoudit 
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pozici jako technik – specialista IT – min. 2 

zakázky, přičemž: 

• minimálně 1 osoba projektového týmu bude 

disponovat certifikací na stávající serverový 

operační systém MS Windows Server 

zadavatele, a to minimálně v oblasti instalace a 

konfigurace; 

• minimálně 1 osoba projektového týmu bude 

disponovat certifikací na stávající virtualizační 

platformou VMware zadavatele, a to minimálně 

v oblasti instalace a konfigurace; 

Reference profesní životopis ze dne: 29. 6. 2022 

Délka praxe: 10 let 

Seznamem realizovaných zakázek:  viz seznamem 

realizovaných zakázek v oblasti informačních 

technologií v profesním životopise. 

Pozice technik – specialista:  na 3 zakázkách 

Certifikace: certifikace na stávající operační 

systém MS Windows Server v oblasti instalace a 

konfigurace 

Chybí doložení vztahu člena týmu k účastníkovi 

(zaměstnanec, OSVČ apod.) 

b) technik – specialista IT bude mít vzdělání 

min. SŠ, praxe min. 3 roky v oblasti 

poskytování služeb informačních technologií, 

zkušenosti prokázané seznamem 

realizovaných zakázek v oblasti informačních 

technologií, na kterých působil v obdobné 

pozici jako technik – specialista IT – min. 2 

zakázky, přičemž: 

• minimálně 1 osoba projektového týmu bude 

disponovat certifikací na stávající serverový 

operační systém MS Windows Server 

zadavatele, a to minimálně v oblasti instalace a 

konfigurace; 

• minimálně 1 osoba projektového týmu bude 

disponovat certifikací na stávající virtualizační 

platformou VMware zadavatele, a to minimálně 

v oblasti instalace a konfigurace; 

Ne 

chybí člen týmu 

Prokázání prostřednictvím poddodavatele: 
Chybí doložení vztahu členů týmu k 

účastníkovi (zaměstnanec, OSVČ apod.) 

Uchazeč nad rámec požadavků předložil: --- 

Prokázání splnění kvalifikace účastníkem: 

Neprokázal 

 

Účastník nedoplnil doklady prokazující splnění 

kvalifikačních předpokladů, chybí doklady 

o vzdělání členů týmu,  chybí doložení vztahu 

členů týmu k účastníkovi (zaměstnanec, OSVČ 

apod.), chybí jeden člen týmu dle požadavků 

ZD kap. 5.3.2. 

 

 

Tabulka 2: Zadávací podmínky 

Pořadí: 1. 

Název / 

jméno 

účastníka: 

Microshop,s.r.o. 

Kapitola ZD 
Výsledek posouzení  

(Ano – Splněno, Ne – Nesplněno/popis) 

Splněny podmínky na 

zpracování nabídky dle ZD 

kap. 3 

Ne 

Zadavatel požadoval, aby účastník objasnil předložené údaje nebo 

doplnil doklady: 

V nabídce chybí zadavatelem požadované části dle obsahového 

členění nabídky dle ZD kap. 3.6. body: 2, 3, 4., 5., 6., 12. 

Zadavatel požaduje doplnění těchto chybějících bodů v nabídce. 

 

Účastník objasnil dle ZD kap. 3.6. body: 2, 4, 5 a 12. 



 

4 
 

Účastník nedoplnil požadované doklady prokazující splnění 

kvalifikačních předpokladů dle požadavků ZD kap. 5.3.2., viz 

předchozí tabulka č 1. 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, v objasnění nabídky 

chybí dle ZD kap. 3.6. bod: 

6. Podrobný popis a specifikace nabízeného řešení 

 

Zadávací podmínky Nesplněny 

 

Tabulka 3: Technické podmínky 

Pořadí

: 
1. 

Název / 

jméno 

účastník

a: 

Microshop,s.r.o. 

Kapitola ZD 
Výsledek posouzení  

(Ano – Splněno, Ne – Nesplněno/popis) 

Technické podmínky 

dle ZD kap. 2.7 - 

příloha č. 2 ZD 

Ne 

Zadavatel požadoval vysvětlit: 

1. Jaký je nabízen typ a výrobce, včetně parametrů komponent: 
a) Server pro adresářové služby - 1ks 
b) Servery pro virtualizaci - 3 ks 
c) Server BACKUP - 1ks 
d) Diskové pole - 1 ks 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, které měly být součástí nabídky 

dle ZD kap. 3.6. bod: 6. Podrobný popis a specifikace nabízeného 

řešení. 

Účastník sdělil, že další objasnění neposkytne.  

2. Splnění minimálního parametru uvedeného v ZD příloha č. 2 kap. 2.2. 
SERVER PRO ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY – 1KS; Tabulka 2. řádek č. 10 
ve vztahu k 2. vysvětlení ZD. Zadavatel požaduje v bodě nabídky „6. 
Podrobném popisu a specifikaci nabízeného řešení“ vysvětlit, jak server 
tento požadavek splňuje. 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, ve vztahu k 2. vysvětlení ZD. 

 

3. V souladu s požadavkem uvedeným v ZD v příloze č. 2 kap. 2.1 tab. 1 
řádek 6.; kap. 2.5 tab. 5 řádek 16. a kap. 2.13 tab. 13 řádek 13 
zadavatel požaduje doložení potvrzení od lokálního zastoupení 
výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude 
servisním střediskem výrobce plně podporováno, pro servery a diskové 
pole zařízení. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce, pro 
servery a diskové pole zařízení 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, které měly být součástí nabídky 

dle ZD kap. 3.6. bod: 6. Podrobný popis a specifikace nabízeného 

řešení viz bod 1., z tohoto důvodu zadavatel nemohl posoudit v jakém 

vztahu je účastník k nabízenému řešení. 

Účastník neobjasnil předložené údaje. 

 

4. Jaký je nabízen typ, verze a výrobce dle požadavku zadavatele v ZD 
příloha 2. kap. 2.6. SW LICENCE VIRTUALIZAČNÍ PLATFORMA 
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Účastník neobjasnil předložené údaje, které měly být součástí nabídky 

dle ZD kap. 3.6. bod: 6. Podrobný popis a specifikace nabízeného 

řešení. 

 

5. Jaký jsou nabízeny typy, verze a výrobce dle požadavku zadavatele 
v ZD příloha 2. kap. 2.7. SW LICENCE OPERAČNÍ SYSTÉM 
SERVERŮ – 5 KS 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, které měly být součástí nabídky 

dle ZD kap. 3.6. bod: 6. Podrobný popis a specifikace nabízeného 

řešení. 

 

6. Jaký je nabízen typ, verze a výrobce dle požadavku zadavatele v ZD 
příloha 2. kap. 2.9 SW LICENCE POŠTOVNÍ SERVER - 2 KS 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, které měly být součástí nabídky 

dle ZD kap. 3.6. bod: 6. Podrobný popis a specifikace nabízeného 

řešení. 

 

7. Jaký je nabízen typ, verze a výrobce dle požadavku kap. 2.11. SW 
LICENCE ZÁLOHOVÁNÍ PRO 15 SERVERŮ – 1 KS. 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, které měly být součástí nabídky 

dle ZD kap. 3.6. bod: 6. Podrobný popis a specifikace nabízeného 

řešení. 

 

8. Jaký je nabízen typ, verze a výrobce dle požadavku kap. 2.12. SW 
LICENCE KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE 

 

Účastník neobjasnil předložené údaje, které měly být součástí nabídky 

dle ZD kap. 3.6. bod: 6. Podrobný popis a specifikace nabízeného 

řešení. 

Technické podmínky Nesplněny 

 

Přílohy: A - Oznámení o vyloučení účastníka 
 
Diskuse:  
Proběhlo telefonické kontaktování administrátora zakázky p. Žáka, který radě vysvětlil, proč je 
z právního hlediska nutné tuto společnost vyřadit z výběrového řízení.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0311 - RM schvaluje vyloučení účastníka Microshop,s.r.o., Pod 

Marjánkou 4, 160 00 Praha 6, IČO 26165031 z účasti v zadávacím řízení - 

Modernizace TC ORP Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Změny ÚP Kuřim – Dodatek č. 1 – zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Usnesení č. R/2022/0307 nebylo naplněno z důvodu zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu IV. kategorie, resp. zakázky na služby od 200.001 Kč do 2.000.000 Kč (bez DPH). 
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Přijaté usnesení: R/2022/0312 - RM ruší usnesení č. R/2022/0307 ze dne 29.06.2022 ve věci 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 2018/D/0092 se společností knesl kynčl 
architekti s.r.o., se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 
o prodloužení termínu smlouvy o 1 rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 11:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Jan Vlček, MSc. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 

 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12.07.2022 
 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 
 
 
Materiály: 
 

1 Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení - Modernizace TC ORP Kuřim 

 1A - Oznámení o vyloučení účastníka 

2 Změny ÚP Kuřim – Dodatek č. 1 – zrušení usnesení 

3 Různé 

  

 
 


