Zastupitelstvo města Plzně:

10.5. 2021

VZVZ/1

Zápis
z jednání výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek, které se konalo dne 7. dubna 2021
on-line a v Sále L. Pika, nám. Republiky 1, Plzeň
Příští jednání VZVZ ZMP se bude konat dne 5. května 2021 ve Sněmovním sále, nám.
Republiky 1, Plzeň

Přítomni – dle prezenční listiny
Prezence 4-21
členové.pdf

Hosté – dle prezenční listiny
Prezence 4-21
hosté.pdf

Omluveni: P. Fišer
Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Projednání jednotlivých zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a písemných
zpráv
4. Různé
5. Závěr
PRO: 14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

1. Zahájení jednání
Předsedkyně VZVZ p. Helena Matoušová přivítala všechny členy a zahájila jednání výboru.
Současně seznámila výbor se svým rozhodnutím, že vzhledem k přetrvávající situaci se
jednání koná on-line.

2. Volba ověřovatele zápisu
Předsedkyní VZVZ p. Helenou Matoušovou byla navržena Ing. Karolina Fric.
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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3. Projednání předložených materiálů:

1) SIT MP, p.o. - předkládá
a) Zadávací dokumentaci „Software pro správu dat nebytových areálů“ – jako VZ
nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení na služby.
Členem komise za VZVZ zvolen Dr. F. Hrubeš; náhradník: p. Š. Košan.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) Písemnou zprávu zadavatele – „Podpora aplikace SYDO Trafic DSA“.
c) Písemnou zprávu zadavatele – „Stavební práce Dominikánská 4“.
d) Písemnou zprávu zadavatele – „Webová aplikace pro modelování dopravy“.
e) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava a rekonstrukce klimatizace“.
f) Písemnou zprávu zadavatele – „Servisní podpora mobilní aplikace Viktoria Plzeň“.
g) Písemnou zprávu zadavatele - „Zajištění podpory systémů SAP“.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) BEZP MMP – předkládá
• Zadávací dokumentaci – „Cisternová automobilová stříkačka JSDH Božkov“, jako VZ
nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení na dodávku.
Členkou komise za VZVZ zvolena Ing. M. Martínková; náhradník: p. M. Král.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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3) DJKT, p.o. – předkládá:
• Žádost o schválení zadání zakázky jednomu dodavateli u VZ „Servisní činnost
divadelních technologií ND“.
-

Zástupce zadavatele k předložené žádosti konstatoval, že, s vědomím variantních
řešeních VZ, po konzultaci s JUDr. D. Tomáškem a po souhlasu VZVZ, by DJKT
požádalo o výjimku ze Směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání veřejných zakázek,
což bylo členy VZVZ akceptováno, s upozorněním na nutnost precizní formulace
cenových ujednání ve smlouvě s dodavatelem.

1. VZVZ nedoporučuje pro výše uvedenou VZ použití Jednací řízení bez uveřejnění pro
výběr dodavatele.
2. VZVZ souhlasí s udělením výjimky ze Směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání
veřejných zakázek pro DJKT, p.o. na VZ „Servisní činnost divadelních technologií ND“.

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) SVS MP, p,o. - předkládá
a) Zadávací dokumentaci „Plzeň - komunikace U Panasonicu, úsek Folmavská –
Ke Karlovu (DSP a PDPS + SP)“ – jako VZ malého rozsahu na služby.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) Zadávací dokumentaci „Plzeň, dodávka parkovacích automatů“ – jako VZ
nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení na dodávky.
-

-

-

K dotazu člena výboru ohledně testovacího provozu a následné fakturace, zástupce
zadavatele konstatoval, že součástí jednotlivých fází dodávky je i testovací provoz a
úhrada nastane procentuálně po ukončení jednotlivých fází.
K dotazu členky výboru ohledně ceny za 1 ks parkovacího automatu (PA), zástupce
zadavatele konstatoval, že vychází na cca 100 – 120 tis. Kč/PA.
K dotazu členky výboru ohledně napájení PA zástupce zadavatele konstatoval, že
bude mít solární napájení a bude i připojen na rozvod veřejného osvětlení.
K dotazu člena výboru, zda budou PA umístěny jen v parkovacích zónách již
schválených, nebo i uvažovaných do budoucna, zástupce zadavatele uvedl, že
budou osazovány dle platného Parkovacího řádu.
K dotazu členky výboru ohledně návratnosti investice do PA, zástupce zadavatele
uvedl, že záleží na umístění v jednotlivých zónách, přičemž v nejvýhodnějších
lokalitách je návratnost nižší než 1 rok.
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Členem komise za VZVZ zvolen Mgr. L. Hegner; náhradník: p. V. Candra.
VZVZ bere na vědomí.
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

c) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava povrchu křižovatky Karlovarská - Na
Chmelnicích“.
d) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava cesty v Českém údolí v úseku od
viaduktu ke studánce“.
e) Písemnou zprávu zadavatele
Chmelnicích“.

–

„Úprava

zastávky Amfiteátr ul. Na

f) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava lávky U Černého mostu“.
g) Písemnou zprávu zadavatele – „Obnova zastávkových zálivů pro MHD v Plzni“.
h) Písemnou zprávu zadavatele – „Úklidy Náplavky a sadového okruhu 20212023“.
i) Písemnou zprávu zadavatele – „Deratizace Plzeňského historického podzemí a
uličních vpustí“.

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

5) OZS, a.s. – předkládá
a) Zadávací dokumentaci – „Technologické centrum v Bolevecké základní škole Plzeň
2. ETAPA“, jako VZ podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném řízení na stavební
práce.
-

K dotazu člena výboru ohledně zadavatele, zástupce OZS uvedl, že zadavatelem je
Bolevecká ZŠ, OZS zakázku pouze administruje.
Členkou komise za VZVZ zvolena Ing. M. Martínková; náhradník: p. Š. Košan.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. dubna 2021

Strana 4

Zastupitelstvo města Plzně:

10.5. 2021

VZVZ/1

b) Zadávací dokumentaci – „34. ZŠ – výměna výtahu“, jako VZ malého rozsahu na
dodávku.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

c) Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, dle
Směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání veřejných zakázek, bod 5.6., odst. 1
„Oprava sociálního zařízení 10. ZŠ, nám. Míru 6“.
VZVZ souhlasí s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

d) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava elektroinstalace 31. ZŠ“.
e) Písemnou zprávu zadavatele – „Rekonstrukce dlažeb v přízemí 11. ZŠ v Plzni,
Baarova ulice“.
f) Písemnou zprávu zadavatele – „16. ZŠ a MŠ – stavební úpravy sportovního
hřiště“.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) OSI MMP – předkládá
a) Zadávací dokumentaci – „Výměna oken dětského plaveckého bazénu Plzeň –
Lochotín“, jako VZ malého rozsahu na stavební práce.
-

-

-

K dotazu člena výboru ohledně ceny VZ, zástupkyně zadavatele uvedla, že cena
předmětné 2. etapy, dle zpracované projektové dokumentace ve věci výměny oken
plaveckého bazénu na Lochotíně, tj. výměna oken okolo dětského bazénu, je
předpokládána ve výši 3,8 mil. Kč.
K dotazu člena výboru zda by VZ neměla být zadávána jako podlimitní ve
zjednodušeném režimu v součtu všech etap dle PD, zástupkyně zadavatele uvedla,
že zbylé etapy nejsou kryty rozpočtem, a z tohoto důvodu nelze stanovit
harmonogram realizace (žádná z plánovaných etap doposud nebyla realizována).
JUDr. Tomášek uvedl, že přestože je projektová dokumentace zpracována na
všechny části, jedná se o samostatné funkční celky.

VZVZ bere na vědomí.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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b) Písemnou zprávu zadavatele – „Výstavba sportovní haly města Plzně
Krašovská“.
c) Písemnou zprávu zadavatele – „Přístavba zázemí objektu v areálu 33. ZŠ“.

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) MÚSS , p.o. – předkládá
• Písemnou zprávu zadavatele – „Dodávka testů pro antigenní testování“.
-

K dotazu ohledně počtu dodaných AG testů byl členem výboru vyhledán v Registru
smluv počet 20 tis. ks.

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Různé

5. Závěr
Paní předsedkyně poděkovala členům za účast a ukončila jednání výboru.

Za věcnou správnost:
Helena Matoušová, předsedkyně výboru ………………………………………….
Ing. Karolina Fric, ověřovatelka zápisu .................................................
Zapsal: Ing. Milan Pytel, tajemník VZVZ
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Usnesení z jednání Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek dne
7. dubna 2021

usnesení č. 1/2021
I .

b e r e n a

v ě d o m í

žádost Divadla Josefa Kajetána Tyla, p.o. o schválení zadání zakázky jednomu dodavateli u
veřejné zakázky „Servisní činnost divadelních technologií ND“.

I I .

nedop oruč uje

pro výše uvedenou VZ použití Jednací řízení bez uveřejnění pro výběr dodavatele.

I I I .

souh la sí

s udělením výjimky ze Směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání veřejných zakázek pro
Divadla Josefa Kajetána Tyla, p.o. u veřejné zakázky „Servisní činnost divadelních technologií
ND“.

I V .

d o p o r u ču je

Zastupitelstvu města Plzně
schválit návrh podle bodu III. tohoto usnesení.

Hlasování:
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Za věcnou správnost:
Helena Matoušová, předsedkyně VZVZ ZMP
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