Město Pohořelice
Zápis
z 52. schůze rady města konané dne 29.10.2020
Účast: Bc. Novák, DiS., Mgr. Pařil, Ing. Svoboda, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, MBA; Mgr. Veselý, Mgr.
Babčanová, zapisovatelka
Omluveni: Ing. Blecha, tajemník, Bc. Kloudová
Zahájení: 12:15 hodin
ad 1) Schůzi rady města (dále jen RM) svolal, zahájil a řídil starosta města Bc. Miroslav Novák, DiS.
Starosta přivítal přítomné členy RM a nechal hlasovat o předloženém programu.
Usnesení č. 1/52/20: RM schvaluje program schůze v tomto znění:
1. Zahájení
2. Šumický potok Pohořelice – úprava okolí
3. Diskuse
4. Závěr
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
ad 2) Šumický potok Pohořelice – úprava okolí
Veřejná zakázka malého rozsahu, uzavřená výzva, vyhlášena dle pravidel OPŽP. Výzva k podání
nabídky byla odeslána na 8 uchazečů.
Dne 23.10.2020 obdrželo město Pohořelice 1 nabídku - firma KAVYL, spol. s r.o. Nabídka nesplnila
podmínky technické kvalifikace, dle zadávací dokumentace a nebyly oceněny všechny položky
rozpočtu. Proto byl uchazeč dne 23.10.2020 vyzván k objasnění a doplnění nabídky. Dne 27.10.2020
obdržel zadavatel ve stanoveném termínu odpověď uchazeče KAVYL, spol. s r.o., kde konstatuje, že
není schopen dodržet nabídkovou cenu, kterou podal v rámci nabídky – z důvodu neocenění všech
položek; za cenu, kterou podali nejsou schopni celou akci zrealizovat.
Výběrová komise doporučuje zadavateli uchazeče vyloučit, veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit novou.
Usnesení č. 2/52/20: RM schvaluje vyloučení účastníka KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, Mohelno
67575, IČ: 499 75 358 z výběrového řízení Šumický potok Pohořelice - úprava okolí, a to z důvodu
nesplnění podmínek výběrového řízení. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky Šumický potok
Pohořelice - úprava okolí, na základě doporučení výběrové komise.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
Usnesení č. 3/52/20: RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky Šumický potok Pohořelice - úprava
okolí II, a to do konce roku 2020.
Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
ad 3) Diskuse
Nebyla
ad 4) Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 12:40 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Mgr. Patrik Pařil
1. místostarosta města

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Dne: 29.10.2020
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