Zápis
z jednání výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek, které se konalo dne 8. ledna
2014 v zasedací místnosti č. 31, náměstí Republiky 1, Plzeň
Příští jednání VZVZ se bude konat 5. února 2014 v zasedací místnosti č. 31, nám. Republiky
1, Plzeň

Přítomni: viz přiloţená prezenční listina
Adobe Acrobat
Document

Omluven: p. Kojzar
Neomluven: Ing. Sova
Hosté:
PRÁV – JUDr. Tomášek
ÚKEP – Ing. Beneš, Ing. Vaněček
SVS – Ing. Petrlík
VNITŘ – Bc. Němcová
SITMP – JUDr. Spilka, Ing. Krblich
OSI – Bc. Zelenka MBA

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Zásady pro zadávání veřejných zakázek – projednání nového návrhu novely
s JUDr. Tomáškem a vybranými pozvanými zadavateli
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Závěr
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
Volba ověřovatele zápisu - ověřovatelem zápisu navrţen: Ing. Dohnal
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
Zásady pro zadávání veřejných zakázek – VZVZ navrhuje schválit novelu zásad
ve znění navrţeném v první předloţené a projednané verzi na jednání výboru
dne 6.11.2013 a dále jednat o povinném zveřejňování zadávací dokumentace na
profilu zadavatele i u veřejných zakázek malého rozsahu na mimořádném
jednání výboru dne 19.2.201 a v případě shody předloţit novelu ke schválení do
ZMP v březnu 2014.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 2
Protinávrh: schválit upravenou verzi zásad pro dnešní jednání, tzn. včetně
povinného zveřejňování zadávací dokumentace na profilu zadavatele i u
veřejných zakázek malého rozsahu.
PRO: 2
PROTI: 3
ZDRŢEL SE: 7
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Došlá pošta:
1) ÚKEP – předkládá písemné zprávy zadavatele:
 Zhotovitel stavby „Plzeňský vědecko technologický park
vyhotovování písemných zpráv zadavatele tak, aby
uchazečů bylo obesláno, kolik jich podalo nabídky,
nabídkové ceny (v souladu se vzorem písemné
v programu DataGORDION).
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0

III“ – VZVZ ţádá o
bylo zřejmé, kolik
důvody vyřazení a
zprávy zadavatele

Dostavil se JUDr. Rösch.
Odůvodnění zadání veřejné zakázky malého rozsahu:
 Stavební dozor PVTP III – VZVZ bere na vědomí zprávu o zakázce, ale
neztotoţňuje se s ní, nesouhlasí s ní, vytýká zadavateli způsob výběru
dodavatele a domnívá se, ţe uchazeč, který byl vyloučen pro mimořádně
nízkou nabídkovou cenu, byl vyloučen neoprávněně. Názor výboru bude
tlumočen předsedkyní VZVZ ústně při projednávání Informativní zprávy
o činnosti VZVZ ZMP pro Zastupitelstvo města Plzně.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 3
Odešel p. Šlouf.
2) ZOO – předkládá písemnou zprávu zadavatele:
 Zajištění
a
poskytování
environmentální
výchovy,
výuky
a
osvěty Environmentálním centru v areálu ZOO a BZ – VZVZ bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
3) VNITŘ – předkládá písemnou zprávu zadavatele:
 Pojištění majetku MMP a odpovědnosti za škodu – VZVZ bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
Stanovisko odboru – doloţení ţivnostenského oprávnění u akce:
 Stavební práce – renovace sociálních zařízení v budově plzeňské radnice –
VZVZ bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
4) SITMP – předkládá písemnou zprávu zadavatele:
 Aktualizace a správa digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje – VZVZ
bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
Ţádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek u akce:
 Podpora aplikace e-spis – VZVZ bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
5) 4. ZŠ, Kralovická 12 – předkládá písemnou zprávu zadavatele:
 Revitalizace a zvýšení vyuţitelnosti areálu 4. základní školy - část
STREETBALL – VZVZ bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
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6) OSI – předkládá písemné zprávy zadavatele:
 Městská sportovní hala Plzeň – Slovany – rekonstrukce nosné konstrukce
sportovní haly
 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov a energetických auditů
 Scanning kolektorů
 Rekonstrukce stávající kanalizace, vč. odboček, ulice Dopravní,
 Rekonstrukce stávajícího vodovodu, včetně odboček, ulice U Vrby
 Rekonstrukce stávající kanalizace, vč. odboček, ulice Na Františkově
 Rekonstrukce stávajícího vodovodu, vč, odboček, Klabavská ulice
 Rekonstrukce kanalizace vč. odboček , Nad Přehradou, Plzeň – Litice
 Oprava hydroizolace tělesa kolektoru v Manětínské ulici, Plzeń
 Fyzická ostraha a recepční sluţba – Městský sportovní areál ve Štruncových
sadech
 Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace, vč. odboček, ul. Krejčíková
VZVZ bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
 Rekonstrukce stávající kanalizace, vč. odboček, Chelčického ul. – VZVZ ţádá
o opravu chybných údajů ve zprávě a dále o kontrolu moţnosti otevření
dokumentu na profilu zadavatele. Dále ţádá o opětovné předloţení
opravené zprávy k projednání.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
Zadávací dokumentace na:
 Modernizace systému EPS na I. ledové ploše Zimního stadionu Plzeň – VZVZ
bere na vědomí.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŢEL SE: 0
Různé:
VZVZ ţádá zadavatele, aby důsledně kontrolovali zveřejňování údajů na profilu
zadavatele v souladu se zákonem.
VZVZ doporučuje zadavatelům pouţívat při zadávání veřejných zakázek
elektronickou komunikaci s uchazeči.
Mimořádné jednání výboru týkající se projednání novely zásad se stanoví na
19. února 2014 v 15.00 hod., č. dv. 31, nám. Republiky 1.
Zapsala: Lenka Kaucká
Tel.: 378034025
Za věcnou správnost:
Pí. Marta Dolejšová, předsedkyně výboru ……………………………
Ing Roman Dohnal, ověřovatel zápisu ............................................
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Usnesení z jednání Výboru ZMP pro zadávání veřejných
zakázek ze dne 8.1.2014

usnesení č. 1/2014
I . b e r e

n a

v ě d o m í

předloţené znění novelizovaných Zásad pro zadávání veřejných zakázek
v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, která nabyla
účinnosti dne 1.1.2014
I I . d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Plzně schválit novelizované znění Zásad pro zadávání
veřejných zakázek

Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0

ZDRŢEL SE: 2

Za věcnou správnost::
Marta Dolejšová, předsedkyně VZVZ ZMP
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………………………………….

