Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 23/2022 konané dne 01.08.2022
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady.
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož.
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk.
Starosta zahájil zasedání RM v 10:45 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční
většina. RM je usnášeníschopná.
Na jednání přítomen Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení IT.

Program:
1
Rozhodnutí o námitkách - Modernizace TC ORP Kuřim
2

Oznámení zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka

3

Oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele

4

Pověření 2. komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

1. Rozhodnutí o námitkách - Modernizace TC ORP Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný)
Radě města je předkládáno rozhodnutí o námitkách stěžovatele Microshop, s. r. o., se sídlem Praha 6,
Pod Marjánkou 4, PSČ 169 00, IČO 26165031, ve veřejné zakázce s názvem „Modernizace TC ORP
Kuřim“. Zadavatel dne 18.07.2022 obdržel námitky stěžovatele. Námitky byly podány proti vyloučení
ze Zadávacího řízení a proti postupu Zadavatele v Zadávacím řízení. Po přezkoumání obsahu
námitek Stěžovatele hodnoticí komisí dospěla komise k závěru, že námitky lze považovat za důvodné.
Doporučuje proto radě města, aby v souladu s ust. § 245 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek námitkám vyhověla.
Odůvodnění:
Zadavatel námitkám vyhovuje v plném rozsahu.
Opatření k nápravě:
Zadavatel zruší „Rozhodnutí o vyloučení účastníka Microshop, s. r. o., a bude pokračovat v zadávacím
řízení. Zadávací řízení bude vráceno do fáze posouzení splnění podmínek v zadávacím řízení.
Přílohy:

A - námitka Microshop, s. r. o.
B - plná moc Falbr
C - rozhodnutí o námitkách TC ORP Kuřim
D - oznámení o provedení opatření k nápravě

Přijaté usnesení: R/2022/0338 - RM bere na vědomí námitky účastníka Microshop, s. r. o.,
Pod Marjánkou 4, 160 00 Praha 6, IČO 26165031 doručené dne 18.07.2022

1

a v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a souhlasí s rozhodnutím o námitkách a oznámením o provedení
opatření k nápravě.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)

Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

2. Oznámení zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný)
Rada města Kuřim na základě vyhovění námitky ze dne 18.07.2022 účastníka Microshop, s. r. o., se
sídlem Praha 6, Pod Marjánkou 4, PSČ 169 00, IČO 26165031, ve veřejné zakázce s názvem
„Modernizace TC ORP Kuřim“, ruší rozhodnutí RM č. 21 ze dne 01.07.2022 usnesení č. R/2022/0311,
o vyloučení účastníka zadávacího řízení, které bylo 01.07.2022 uveřejněno na profilu zadavatele.
Odůvodnění:
Zadavatel obdržel dne 18.07.2022 námitky účastníka zadávacího řízení proti rozhodnutí zadavatele
o vyloučení účastníka a proti postupu Zadavatele v Zadávacím řízení v rámci předmětné zakázky,
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel přezkoumal námitky účastníka a v souladu
s ust. § 245 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek rozhodl tak, že jim vyhověl
v plném rozsahu. Společnost Microshop, s. r. o., je účastníkem zadávacího řízení. Zadávací řízení
bude vráceno do fáze posouzení splnění podmínek v zadávacím řízení.
Přílohy:

A - oznámení o zrušení rozhodnutí vyloučení účastníka

Přijaté usnesení: R/2022/0339 - RM ruší usnesení č. R/2022/0311 týkající se vyloučení účastníka
Microshop, s. r. o., Pod Marjánkou 4, 160 00 Praha 6, IČO 26165031 z účasti
v zadávacím řízení - Modernizace TC ORP Kuřim.
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

3. Oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný)
Zadavatel dne 18.07.2022 obdržel námitky účastníka Microshop, s. r. o., se sídlem Praha 6, Pod
Marjánkou 4, PSČ 169 00, IČO 26165031. Námitky byly podány proti vyloučení ze Zadávacího řízení
a proti postupu Zadavatele v Zadávacím řízení. Z důvodu prodlení při zpracování doručené zprávy
s námitkami zadavatel předčasně rozhodl o výběru dodavatele druhého v pořadí AUTOCONT, a. s.,
se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697.
Opatření k nápravě:
V souladu s § 49 odst. 1, zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadavatel přijal opatření
k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele AUTOCONT, a. s., a ruší rozhodnutí
RM č. 22 ze dne 20.07.2022 usnesení č. R/2022/0327 na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace
TC ORP Kuřim uveřejněného na profilu zadavatele.
Přílohy:

A - oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele

Přijaté usnesení: R/2022/0340 - RM ruší usnesení č. R/2022/0327 týkající se rozhodnutí o výběru
dodavatele AUTOCONT, a. s., veřejné zakázky - Modernizace TC ORP Kuřim.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
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4. Pověření 2. komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný)
Název (předmět) zakázky:
„Modernizace TC ORP Kuřim“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-KÚ-2022-001
Zajišťující odbor (ZO):
Odbor kancelář úřadu (dále „KÚ“)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně:
Celkem:
5.109.000 Kč bez DPH z toho:
- realizace
4.562.000 Kč bez DPH
- servisní podpora provozu
547.000 Kč bez DPH/ 5 let.
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1277000000.
Jedná se o zadávací řízení veřejné zakázky na Modernizaci Technologického centra ORP Kuřim na
dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení ust. § 53 ZZVZ. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je
Odbor kanceláře úřadu - oddělení informačních technologií (dále jen ODDIT), odpovědná osoba
Bc. Radek Jízdný. Administraci veřejné zakázky provádí společnost AJL, s. r. o., Markova 1965/6,
Velké Meziříčí, PSČ 594 01, IČO 26933179, která sestavila kompletní zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo, tyto dokumenty byly připomínkovány. ODDIT doporučuje radě města schválit členy
a náhradníky druhé komise pro posouzení splnění podmínek účasti a hodnoticí komise v tomto
zadávacím řízení z důvodu přezkumu výsledků transparentnosti a objektivity rozhodnutí původní
jmenované komise v souvislosti s podanou námitkou účastníka.
Přílohy:

A - pověření 2. komise

Přijaté usnesení: R/2022/0341 - RM pověřuje druhou komisi včetně náhradníků posouzením
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení "Modernizace TC ORP Kuřim" dle
§ 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a schvaluje hodnoticí komisi.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

Starosta ukončil jednání RM v 15:17 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk
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V Kuřimi dne 01.08.2022
Zapsala: Petra Glosová
Materiály:
1
Rozhodnutí o námitkách - Modernizace TC ORP Kuřim
1A - námitka Microshop, s. r. o.
1B - plná moc Falbr
1C - rozhodnutí o námitkách TC ORP Kuřim
1D - oznámení o provedení opatření k nápravě
2
Oznámení zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka
2A - oznámení o zrušení rozhodnutí vyloučení účastníka
3
Oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
3A - oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
4
Pověření 2. komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
4A - pověření 2. komise
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