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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

19.10.2020

Datum projednání v RM

26.10.2020

Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Městská policie

Zpracoval

Mgr. Jan Bábik
Mgr. Petra Synková

Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup parkovacích automatů –
opakovaná zakázka“ – schválení výsledku výběrového řízení
Systémové číslo VZ: P20V00000076

Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Nákup parkovacích
automatů – opakovaná zakázka“, konkrétně účastníka WSA doprava
a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČO 27913309;
nabídková cena 1.543.113,00 Kč včetně DPH,
01.02
rozhodnutí o vyloučení účastníka č. 1 - Green Center, s.r.o.,
Mladoboleslavská 121, 197 00 Praha 9 - Kbely, IČO 47121572, z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek,
01.03
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek
takto:
1. WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice,
IČO 27913309,
2. ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 45274517
pověřuje
02.01
Mgr. Radka Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k zajištění uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy,
zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
02.02
Mgr. Radka Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k podpisu
oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení a rozhodnutí o
námitkách,
02.03
Mgr. Radka Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, pro případ, že by
vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí
o vyloučení vybraného dodavatele; a k zajištění uzavření smlouvy
s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též
oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné
smlouvy.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
viz níže

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - Městská policie ORJ 17, POL. 6122 investice – stroje, přístroje
a zařízení, ORG 17000000
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 21.10.2020

viz parafa
Podpis vedoucího odboru: Mgr. Radek Svoboda v. r.
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Předkládáme k odsouhlasení výsledek výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
Ve stanovené lhůtě byly doručeny 3 nabídky, přičemž bylo osloveno 6 dodavatelů a výzva byla zároveň
zveřejněna na profilu zadavatele širokému okruhu uchazečů.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1.700.000,- Kč, (tzn. předpokládaná cena zakázky je
2.057.000,- Kč včetně DPH).
V rámci výběrového řízení dojde k nákupu 10 ks parkovacích automatů pro Město Trutnov a zároveň
k odkoupení 10 ks starých parkovacích automatů (protiúčtem) vybraným dodavatelem: typ TicektLine 2001,
PSA – 2. Podmínkou je možnost splácení celkové ceny zakázky minimálně v 10 měsíčních splátkách.
Seznam přijatých nabídek
Pořadové
číslo
Název a sídlo účastníka výběrového řízení
nabídky
Green Center, s.r.o., Mladoboleslavská 121,
1
197 00 Praha 9 - Kbely
WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156,
2
250 73 Radonice
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14,
3
142 00 Praha 4

Celková nabídková
cena v Kč
včetně DPH
1.961.148,64
1.543.113,00
2.055.960,61

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky
1.
2.
3.

Název a sídlo účastníka výběrového řízení
WSA doprava a parkování s.r.o.,
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice
Green Center, s.r.o., Mladoboleslavská 121,
197 00 Praha 9 - Kbely
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4

Nabídková cena
v Kč včetně DPH

Pořadové
číslo
nabídky

1.543.113,00

2

1.961.148,64

1

2.055.960,61

3

Dne 23.09.2020 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
s názvem „ Nákup parkovacích automatů – opakovaná zakázka“. Na základě uvedené žádosti zadavatel
zveřejnil prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 29.09.2020 na profilu zadavatele upravený
návrh kupní smlouvy s tím, že pro podání nabídek je nutné použít upravený návrh kupní smlouvy. Upravený
návrh kupní smlouvy, závazný vzor, byl výzvou osloveným dodavatelům odeslán i prostřednictvím e-mailu.
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena z původního data 07.10.2020 na 13.10.2020 do 10:00 hod.
Cena zakázky byla dle zadávací dokumentace stanovena na dodávku 10 ks nových parkovacích automatů
dle specifikace A) s odpočtem odkupu stávajících 10 ks parkovacích automatů B). Návrh kupní smlouvy měl
v článku 4 odst. 4.1 část A) obsahovat cenu za nákup 1 ks a 10 ks parkovacích automatů a v části B) cenu
za odkup 1 ks a 10 ks stávajících automatů. Celková cena za zakázku měla obsahovat výslednou částku
ceny celkem části A – B.
Při posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení účastníků umístěných na 1. a 2. místě dle
hodnocení nabídek hodnoticí komise zjistila, že účastník č. 1 - Green Center, s.r.o., nepoužil upravený návrh
kupní smlouvy – závazný vzor. Dále nabídka účastníka č. 1 obsahovala návrh kupní smlouvy, kde při odečtu
části B od části A nebyla výsledkem celková cena zakázky. Účastník č. 1 tedy nesplnil zadávací podmínky.
Hodnotící komice doporučuje účastníka výběrového řízení č. 1 - Green Center, s.r.o., Mladoboleslavská 121,
197 00 Praha 9 – Kbely vyloučit, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
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Pořadí nabídek po vyloučení účastníka č. 1
Pořadí
nabídky
1.
2.

Název a sídlo účastníka výběrového řízení
WSA doprava a parkování s.r.o.,
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4

Nabídková cena
v Kč včetně DPH

Pořadové
číslo
nabídky

1.543.113,00

2

2.055.960,61

3

Hodnoticí komise doporučuje zadavateli vybrat k realizaci veřejné zakázky účastníka č. 2 – WSA doprava
a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČO 27913309, s nabídkovou cenou 1.543.113,00 Kč
včetně DPH, který podal nejvýhodnější nabídku a zároveň splnil podmínky zadavatele.

Přílohy
Protokol o otevírání obálek s nabídkami
Zpráva o hodnocení nabídek

