Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 73/2014-2018 dne 8. listopadu 2017
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem pěti specifických usnesení, a to
v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 1. listopadu 2017
(RM č. 72/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 73-1214/20142018);
▪ povinnost zadavatele obeslat nově vybraného dodavatele investiční akce „Modernizace
přestupního terminálu Sedlčany“ výzvou dle ustanovení § 122 zákona k předložení dokladů
a informací a z toho plynoucí povinnost zadavatele (pověřené hodnotící komise) provést
na základě takto předložených dokladů kompletní posouzení nabídky nově vybraného
dodavatele a teprve následně odeslat oznámení o výběru (v souboru výroků usnesení RM 731215/2014-2018);
▪ změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve smyslu
změny zákona č. 24/2017 Sb., která upravuje rozpočtový proces a finanční hospodaření
pro příspěvkové organizace. Zákon neupravuje pro příspěvkové organizace možnost hospodařit
na základě rozpočtového provizória, proto je žádoucí rozpočet příspěvkových organizací
schválit zřizovatelem do konce roku 2017. Úlohu zřizovatele pro případ města Sedlčany plní
Rada města Sedlčany. Zároveň s rozpočtem příspěvkových organizací bude ve smyslu
uvedeného legislativního opatření schvalován i střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových
organizací (RM 73-1218/2014-2018).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s výsledkem posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny podané uchazeči v rámci akce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení v podlimitním režimu
v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb., které bylo učiněno podle ustanovení § 113
odst. 1 uvedeného zákona k tomu pověřenou komisí dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona
a přizvaným odborníkem dle ustanovení § 42 odst. 3 zákona u prvních dvou nabídek v pořadí,
které podali účastník řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK
GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová
společnost, IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se sídlem
Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost, IČ 25606468 (nabídka
pořadové číslo 3) a vybraný dodavatel Chládek a Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881 (nabídka pořadové číslo 4);
(v souboru výroků usnesení RM 73-1215/2014-2018);
▪ s následně citovaným výsledkem posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle
ustanovení § 113 odst. 6 zákona k tomu pověřenou komisí dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona
a přizvaným odborníkem dle ustanovení § 42 odst. 3 zákona:
- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny účastníka zadávacího
řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se
sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost;
IČ 46356886, prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního procesu obsahuje
potřebné zajištění podmínek dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů

vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, čímž účastník zadávacího řízení dostatečně
transparentním způsobem prokázal splnění požadavků dle ustanovení § 113 odst. 4
písm. a) zákona. Komise proto nabídku tohoto účastníka zadávacího řízení opakovaně
hodnotila dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného
dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice,
právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, prostřednictvím ekonomických
aspektů výrobního procesu nesplňuje požadavky zadavatele na zcela jednoznačné
prokázání dodržování zákonných povinností účastníka zadávacího řízení ve smyslu
ustanovení § 113 odst. 4 písm. a) zákona, proto přizvaný odborník i k tomu pověřená
komise doporučili zadavateli vyloučit tohoto účastníka zadávacího řízení v souladu
s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a) zákona;
(v souboru výroků usnesení RM 73-1215/2014-2018);
▪ s pořadím nabídek dle opakovaného hodnocení nabídek pověřenou hodnotící komisí ze dne
3. listopadu 2017 a na základě tohoto pořadí a v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
o veřejných zakázkách rozhodla o novém výběru dodavatele, kterým je „SDRUŽENÍ
SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441,
256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s.,
odštěpný závod Roztoky, se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová
společnost; IČ 25606468, který předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 43.928.760,00 Kč
bez DPH; (v souboru výroků usnesení RM 73-1215/2014-2018).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, a to na základě doporučení
hodnotící komise a přizvaného odborníka a v souladu s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a)
zákona o veřejných zakázkách, z výběrového řízení na realizaci investiční akce „Modernizace
přestupního terminálu Sedlčany“.
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ své předchozí rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-1173/2014-2018 ze
dne 4. října 2017 vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova
1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, na realizaci
investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, a to z důvodu vyloučení tohoto
dříve vybraného dodavatele, které bylo učiněno v souladu s „Metodikou procesní k zadávacím
řízením“, uveřejněnou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ v návaznosti na své usnesení č. RM 70-1162/2014-2018 ze dne 4. října 2017 Dodatek č. 3
k Nájemní smlouvě uzavřené dne 10. prosince 2009 mezi smluvními stranami, tj. mezi obcí
Nalžovice, jako pronajímatelem a městem Sedlčany, jako nájemcem, jehož předmětem je
změna čl. V. citované Smlouvy, tj. doba trvání nájmu pozemků v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec
Nalžovice, které město Sedlčany užívá k rekreačním účelům v Rekreačním komplexu
Častoboř. Doba trvání uživatelského vztahu se prodlužuje na dobu určitou, a to do 31. prosince
2020 (RM 73-1216/2014-2018).
Rada města Sedlčany povolila:
▪ aby příspěvkové organizace zřízené městem Sedlčany, případně organizační složky města
Sedlčany bez právní subjektivity a rovněž zapsané spolky s působností na území města

Sedlčany mohly pořádat a organizovat sběr využitelných složek odpadu (RM 73-1217/20142018).

