Přijatá usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne
18.5.2020

Unesení č. 67/4/2020 ze dne 18.5.2020
Zastupitelstvo obce volí pro své 4. zasedání:
a) Návrhovou komisi ve složení: Naděžda Černíková, Karel Lídl
b) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Janura, DiS., Mgr. Ladislav Litvák

Veřejná zakázka - Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s podporou přístupu
hendikepovaných dětí – vestavba do půdních prostor
Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli:
Komise na základě usnesení posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s
podporou přístupu hendikepovaných dětí – vestavba do půdních prostor“ učinil následující
rozhodnutí:
Vítězem zadávacího řízení se stává dodavatel:
SUAS - stavební, s.r.o., IČ: 61779539, s cenou 8.454.890,00 Kč vč. DPH.

Pořadové
číslo
nabídky

Dodavatel (název, IČ)

Nabídková cena v CZK
vč. DPH

1

SUAS - stavební, s.r.o., IČ: 61779539

8.454.890,00 Kč

2

BAUPORT s.r.o., IČ: 29077516

8.868.551,00 Kč

3

STABIA s.r.o., IČ: 29111021

10.235.390,00 Kč

Usnesení č. 68/4/2020 ze dne 18.5.2020 – Veřejná zakázka „Multimediální jazykové a
přírodovědné učebny s podporou přístupu hendikepovaných dětí – vestavba do půdních
prostor“

Zastupitelstvo obce
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek a souhlasí, aby byla
společnost PP-servis Plzeň s.r.o., IČ: 26322242, v souladu s § 48, odst. 5), písm. d) a f)
ZZVZ vyřazena pro svá dlouhodobá pochybení při plnění smluvního vztahů s jinými
veřejnými zadavateli, která vedla k předčasnému ukončení smluvního vztahu a pro závažná
1

profesní pochybení, která zpochybňují jeho důvěryhodnost, kterých se dopustil v posledních
3 letech před zahájením zadávacího řízení.

Zadavatel na základě usnesení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vylučuje nabídku
PP-servis Plzeň s.r.o., IČ: 26322242 pro nezpůsobilost v souladu s § 48, odst. 5), písm. d) a
f) ZZVZ pro Vaše dlouhodobá pochybení při plnění smluvního vztahů s jinými veřejnými
zadavateli, která vedla k předčasnému ukončení smluvního vztahu
a pro závažná profesní pochybení, která zpochybňují Vaši důvěryhodnost, kterých jste se
dopustil v posledních
3 letech před zahájením zadávacího řízení.
Dále účastník neprokázal požadovanou profesní kvalifikaci, konkrétně oprávnění prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro činnost Projektová činnost ve výstavbě.

Komise zjistila z veřejně dostupných zdrojů (rešerší na internetu) o společnosti PP-servis Plzeň s.r.o.,
IČ: 26322242 následující;
 Společnosti byla dne 5.10.2017 městem Milovice vypovězena Rámcová smlouva na stavební práce
„Opravy bytů v Milovicích 2017-2019“ pro opakované pochybení a porušení povinností
vyplývající z rámcové smlouvy (nesoulad s požadavky města Milovice a správcovské společnosti
DOMOS spol. s r.o.).
 Dle zápisů z jednání Rady města Teplá konaných 30.9.2019 a 30.10.2019 byla společnosti
vypovězena smlouva o dílo na akci „Teplá – rekonstrukce požární zbrojnice“, kdy společnosti
nebyla schopna řádně
a včas dílo dokončit, ačkoliv jí byl termín prodloužen.
 Dle soupisu usnesení ze schůze z Rady města Kraslice ze dne 22.12.2017 projednala Rada města
odstoupení města Kraslice od smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla
„Rekonstrukce
a vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice z důvodu několika porušení
smlouvy podstatným způsobem, neboť na stavbě nebyl přístupný stavební deník, nebyl předložen
na výzvy, provádění díla bylo neoprávněně přerušeno na dobu delší než 10 kalendářních dnů a
dílo nebylo dokončeno a předáno v poslední den lhůty k jeho splnění.
 Dne 19.10.2018 odstoupilo od smlouvy město Kaplice pro neposkytnutí přiměřené jistoty dle §
2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spočívající v přiměřené zástavě, event. v
ručení třetí osoby za Váš závazek vyplývající ze smlouvy o dílo na zhotovení stavebního díla
„Stavební úpravy sálu kulturního domu
v Kaplici“.

b) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele stavebních prací na akci
„Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s podporou přístupu hendikepovaných dětí –
vestavba do půdních prostor“;
c) schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce firmu SUAS - stavební, s.r.o., IČ: 61779539,
s cenou 8.454.890,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu k dalším úkonům ve věci této zakázky.
d) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Usnesení č. 69/4/2020 ze dne 18.5.2020 – Náborové příspěvky pro učitele základních a středních
škol
Zastupitelstvo obce schvaluje náborový příspěvek ve výši 200.000,- Kč pro učitele základních a
středních škol dle podmínek Karlovarského kraje, náborový příspěvek by mohl získat pouze uchazeč o
pracovní místo učitele základní nebo střední školy, který nepobíral stipendium Karlovarského kraje pro
studenty vysokých škol, nebyl zaměstnán bezprostředně před nástupem na pracovní místo učitele
nejméně po dobu 1 roku jako učitel základní nebo střední školy v Karlovarském kraji a zároveň bude
zaměstnán na plný pracovní úvazek. Příspěvek se schvaluje na rok 2020.

Karel Lídl

Miloslav Matoušek

místostarosta

starosta obce
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