Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 14.11.2017, od 19:30 hodin

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Chroustov (dále íéžjako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:30 hodin
starostou obce Ing. Pavlem Vančurou (dále jako ,,předsedající").
Přítomní Zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
Josef Hodoň
Jaroslav Stryhal
václav Nádvorník
Milan vančura
Určeníověřovatelů a zapisovateIe
Předsedající určil ověřovateli zápisu Milana Vančuru a Jaroslava Strýhala a zapisovatelem Pavla
Vančuru.

2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
ZastupiteIstvo obce Chrousíov schvaluje nóslerlující program ustavujícího xasedúní:
1) Ilrčeníověřovatelů zápisu (§ 95 oclst. I zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schvdlení programu
3) Seanámení s úpravou rozpočtu, přesun mezi položkami
4) Rozpočtově opatření č. 8
5) Výběrové řízenína výstavbu požární zbrojnice
6) Smlouvy na zajišíěnívýstavby požární zbrojnice
7) Pojistnti smlouva obce u Česképojišťovny na rok 2018
8)

Diskuze

Výsledek hlasováni: Pro ..,..5......... Proti
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

....0.,......., .

Zd,rželi se ........0........

3. Seznámení s úpravou rozpočtu, přesun mezi položkami
Starosta informoval zastupitelstvo o úpravě rozpočtu - přesun mezi položkami.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere úpravu roqločtu - přesun mezi položkami - na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0......,...... Zdržel| se .......0.._.....
Usneseni č. 2 bylo schváleno.

4. Rozpočtovéopatření

č. 8

Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č, 8

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ro4ločtovéopatření č, 8, které je přílohou zápisa,
Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .....0........... Zllňeli se ....0............
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Výběrové řízenína vtýstavbu požární zbrojnice
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového íizeni na výstavbu požámízbtojnice , jehož
vítězem je firma Stafiko s.r.o. a se měním návrhu smlouly o dílo.
Výsledek výběrového řízení je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
zaslupitelstvo obce Chrowtov bere na vědomí uýskdek uýběrového řízení, Ddle ukltítló starostovi obce
podepsat Smlouvu o dílo na uj,stavbu poždrn{ zbrojnice s lirmou Staliko Poděbrady s s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0...........,, Zdňeli se.......0.........
Usneseni č. 4 bylo schváleno.
6. Smlouvy na zaiištěnívýstavby požární zbrojnice
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhy smluv na zajištění technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP stavby od firmy Profesionálové a.s.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce chroustov souhlasí s nóvrhy smluv na zajštěnítechnického dozoru stavebníka a
koordinótora BOZP stavby otl Jirmy Profesiondlové a-s,. Ddle akládá starostovi obce podepsat
Smlouly o dílo technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby požórní zbrojnice
s firmou Profesiondlové a"s..
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0...........,, Zdňeli se .......0-.-....
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Poiistná smlouva obce u Česképojištbvny na rok 2018
Starosta seznárnil přítomnés návrhy smluv na pojištění majetku a rizik obce Chroustov od České
pojišťovny a,s,

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Chroustov souhlasí s návrhy smluv na pojištění majaku a rizik od České
pojišt'ovny a.s. Dále ukládá starostovi obce podepsat Smlouvy na pojštění majeíku a rizik od České
pojišt'ovny as.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Diskuze
Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedaní zastupitelstva ve 22:30 hod,.
Zápis byl vyhotoven dne: l5.11.20|/
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5chváleno zastupitelstvem dne: 16.11.2017
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospoda ření minulých let,
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Veřejná zakázka:
,Obec Chroustov - Výstavba nové požární zbrojnice"

A
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NASÍOEX
veřejná

,,Obec Chroustov

za

kázka

- Výstavba nové požárnízbrojnice"

Tato veřejná zakdzka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále téžjen jako ,,zókon")

zadavatel:

obec chroustov
se sídlem:

Chroustov 81, 289 02 Kněžice

lČ:

006 40 654

Zastou pen:

lng. Pavlem Vančurou, starostou města

tel.:

+420 725 026 595

e-mail:

ch

roustov@tiscali.cz

osoba zastupuiící zadavatele:
Profesionálové Consultin& s.r.o.
se sídlem:
z a

psa ný:

Vachkova 827 /2, Hradec Králové, PsČ 5oo 09,
v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19370
260 02 001

lČ:

mobil:

Janem Jarošem, jednatelem společnosti
+420724 689 196

e-mail;

info@profesionalconsulting.cz

z

asto

1.
§

u

pen ý:

IDENTIFIKACEzADÁvAcÍHo ŘÍzttvÍ

Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřej ná zakázka ve smyslu ustanovení
26 zákona č. 734/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ,jako

,,zákon"|, kdy předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle ustanovení § 14 odst. 3 a
4 zákona. Tato veřejná zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení
v souladu s ustanovením § 52 písm. a) a dále § 53 zákona.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle ustanovení § 14 odst. 3 a 4
zákona.
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Veřejná zakázka:

,,obec Chroustov - Výstavba nové požární zbrojnice"

Jedná se o stavební práce spočívajícíve výstavbě požárnízbrojnice, v nížbude
umístěná požární technika (vozidla) a věcné prostředky požárníochrany. Jedná se o
nepodsklepený objekt, cca třetina objektu je jednopodlažní, prostřední část má dvě
nadzemní podlažía západní konec objektu tvoří přízemnínevytápěný sklad,
V 1. NP se nachází chodba, šatny, toalety, umývárna, sklad úklidových prostředků
schodiště do 2. NP. Ve 2. NP je situována chodba, učebna, toaleta, čajová kuchyňka

a
a

kancelář velitele. Na dvoupodlažní část navazuje věž na sušení hadic a nevytápěný sklad
požálnítechniky.

Zdivo bude zděné z keramických bloků. Střecha bude sedlová, se skládanou střešní
krytinou - nad garážía dvoupodlažníčástí,nad skladem bude střecha plochá,

2,

Zaháieníiednání

Zadavatelem ustanovená hodnotící komise se sešla dne 20. 10. 2017 v 08:00 hodin v
prostorách sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adrese: Haškova L7t4l3, 500 02
Hradec Králové, l.NP, v souladu s termínem a místem stanoveným v Zadávací dokumentaci k

tomuto zadávacímu řízení.

3.

stoŽENíHoDNoTÍcÍKoMIsE

Jednání hodnotícíkomise se účastnilitito členovékomise:

Jméno a příjmení člena

t. lng. Pavel Vančura

Funkce člena
starosta obce

2.

Josef Hodoň

místostarosta obce

3.

Milan va

člen zastu pitelstva obce

4,

vladimír zah

5.

lng. Bc. Alena Zahradníková osoba jednajícíjménemzadavatele (na základě plné moci)

nču ra
rad n ík

osoba jednajícíjménemzadavatele (na základě plné moci)

všichni shora uvedení členovéhodnotícíkomise prohlásili a podpisem tohoto protokolu a
zprávy o hodnocení nabídek stvrzují, že byli na toto jednání hodnotící komise pozváni včas a
V dostatečnémpředstihu.

....

.
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Veřejná zakázka:
,,Obec Chroustov - Výstavba nové požárnízbrojnice"

4.

PRoHLÁšENío NEEXISTENCI STŘETU zÁltuŮ čuuŮ HoDNoTÍcÍKoMISE

Všichni přítomní členovéhodnotící komise byli poučeni o tom, že nesmí být ve střetu zájmů
kzadávané veřejné zakázce a tomuto zadávacímu řízení, Všichni přítomní členovététo

komise prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů kzadávané veřejné zakázce a tomuto
zadávacímu řízení,nemají zájem získat osobní výhodu nebo snížitmajetkový nebo jiný
prospěch zadavatele a není ohrožena jejich nestrannost či nezávislost v souvislosti s tímto
zadávacím řízením.

Na důkaz porozumění tomuto poučenívšichni členovéhodnotícíkomise podepsali písemné
čestnéprohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů,

5,

USNÁŠENÍSCHOPNOST A PŘÍTOMNÉOSOBY

Hodnotícíkomise se sešla v počtu 5 členůa je usnášeníschopná v souladu
zadavatele o jmenování této komise.

6,

s

rozhodnutím

sEzNAMNABÍDEK

6,1 Sezham účastníků,kteří byli vytoučeni ze zadávacího řízení
Pořadové
číslo
1.

Obchodní firma l název
jméno účastníka

l

TOBOS s,r.o.

lč

sídlo

259 32994

ooůvooruĚruí wloučrruíúčnsrruír*

U Pošty 15,
533 52 Stařé Hradiště

Výše uvedený účastníknesplnil stanovené požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách k této veřejné zakázce.

Výše uvedený účastníkv rámci své nabídky nedoložil dokumenty, které zadavatel
požadoval k prokázání základní způsobilosti a technické kvaliíikace, Dále neprokázal
složenípožadované jistoty, přičemždoklad o složeníjistoty musí brlt vždy nedílnou
součástíjím předložené nabídky.

Pořadové Obchodní firma /názeu / jméno
číslo
účastníka

tč

sídlo
K Vápence 2677,

2.

Chládek & Tintěra Pardubice a.s,

ooůvooru Ěruí wloučeruíúčnsrruíxe:

259 68 203

530 02 Pardubice

zelené předměstí

-

Výše uvedený účastníknesplni| zadávací podmínky dle příslušnéZadávací dokumentace
ani příslušných ustanovení zákona.

!::. .:::
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Veřejná zakázka:
,,Obec Chroustov

- Výstavba nové požární zbrojnice"

,rvea"nv ucastník v rámci své nabídky porušil ustanovení § 46 odst. 2 zákona, kdy
v rámci svého objasnění a vysvětIení nabídky zvrýšil původnícelkovou nabídkovou cenu,
čímžby|o dotčeno kritérium hodnocení nabídek.

wi"

6,2 Seznam hodnocených nabídek účastníků
V rámci tohoto zadávacího řízení byly postoupeny k hodnocenínásledující nabídky ÚČastníkŮ:

Pořadové
číslo

7.

Obchodní firma l název
účastníka

l

jméno

ř

3.

MATEX HK s.ř.o.

259 68 807

4.

REDoMo a.s.

239 37 499

5,

GRlFMoNT cz s.r.o.

260L2Lzo

5.

sTAFlKO Poděbrady spol. s r.o.

616 80 346

sídlo
Kladská 181,
500 03 Hradec Králové

YážníL064,500 03 Hradec
králové slezské předměstí
Budovatelů 917,
537 0x chřudim

ul. Ve Dvoře 253, 29o 0I
Poděbrady - VelkéZboží

PoPIsHoDNocENÍ

7,1 Hodnocené údaie z nabidek odpovídaiícíkritériim hodnocení
Pořadí
nabídky

KRlTÉRn HoDNocENí
Obchodní íirma I název / jméno účastníka

celková nabídková cena v kč
ber DPH

2l4,-

Kč bez DPH

3.

MATEX HK s.r.o.

9 !3O

4,

REDoMo a.s.

9 299 980,-- Kč bez DPH

5.

GRlFMoNT cz s,r.o.

9 851 017,- Kč bez DPH

6.

STAFlKO Poděbrady spol. s r.o.

7 596

o4t,-

Kč bez DPH

7,2 Popis hodnocení údaiůz nabídek v iednotlivých kritériíchhodnocení
V rámci hodnocení nabídek z hlediska hodnotícíhokritéria nejniŽŠÍnabídková cena bude
hodnocena ,,Celková nabídková cena v Kč bez DPH", kdy hodnotícíkomise bude hodnotit
celkovou nabídkovou cenu účastníka,kterou účastníkuvedl ve své nabídce (a vyplnil v
Krycím listu nabídky).

!!!.
.|!!
.........
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Celková nabídková cena odpovídá řádně vyplněnému výkazu výměr, který byl součástí
projektové dokumentace k této veřejné zakázce a obsahuje veškerérozpočtovépoložky
nezbytné k realizaci předmětu této veřejné zakázky. Celková nabídková cena pak je součtem
veškerých položek účastníkemoceněného výkazu výměr, Nejvhodnější nabídkou je ta, kteřá
obsahuje nejnižšínabídkovou cenu, tj. Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

7,3 Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v iednotliqých kritériích
hodnocení
Na základě shora uvedených údajůz nabídek účastníků
odpovídajícíchkritériím hodnocení a
popisu způsobu hodnocení byly nabídky výše uvedených účastníků
seřazeny od nejnižšípo
nejvyššínabídkovou cenu, tj. Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DHP, kdy jako nevhodnější

byla vyhodnocena nabídka s nejnižší,,Celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH''. Na
základě tohoto provedeného hodnocení stanovuje hodnotícíkomise zadavatele níže
uvedené výsledné hodnocenía pořadí nabídek
7,4 Výsledné hodnocení nabídek
Na základě provedeného hodnocení, vsouladu súdaji znabídek účastníkůodpovídajících
kritériím hodnocení a provedeným hodnocením dle shora uvedeného popisu a způsobu
hodnocenÍ. stanovuje hodnotící komise zadavatele následujícípořadí hodnocených nabídek:

Pořadí
nabídky

Obchodní íirma / název / jméno účastníka

celková nabídková cena v kč
bez DPH

1.

STAF|KO Poděbrady spol. s r.o.

7 596 04t,-- Kč bez DPH

2.

MATEX HK s.r.o.

9 t$o 2L4,-- Kč bez DPH

3.

REDoMo a.s,

9 299

4,

GRlFMoNT cz s.r.o.

9 851 017,-_ Kč bez DPH

980,- Kč bez DPH

ODŮVODNĚNÍ:
Hodnotícíkomise konstatovala, že podaná nabídka účastníkasTAFlko poděbradv spol.
s r.o., ul. Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbradv - Velké zboží.lČ 616 80 346 byla vyhodnocena
jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější na základě příslušných kritériíhodnocení.

8.

ZÁVĚREčNÉusreruovptví

Hodnocení nabídek bylo ukončeno v 09:30 hodin. V souladu s ustanovením § 119 zákona,
pořídila příslušná hodnotící komise tento protokol a zprávu o hodnocení nabídek.
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Nížepodepsaní členovékomise prohlašují,že údaje uvedené v tomto protokolu jsou
pravdivé, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové, dne 20. IO. 2077
Členovékomise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
Jméno a příjmení
člena
lng. Pavel Vanču ra

Funkce člena
starosta obce
místostarosta obce
člen zastupitelstva obce

vladimír zahradník

osoba jednající jménem zadavateIe (na
osoba jednající jménem zadavatele (na
základě plné moci)

MlNl§ŤERsTvo vNlŤRA
ČESKÉREPUBLlKY

