Zápis
ze 4. mimořádného jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 20.04.2011
v budově základní školy v Jindřichovicích v 17,00 hodin.

Přítomni:
Polívková Anna, Lechanová Irena, Ing. Polívka Ivan, Lavrenčík Jan, Surový Josef, Korel Jiří,
Fojtík Petr
Omluveni: --Neomluveni: --Jednání zahájila starostka a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. dubna 2011 do 20. dubna 2011
včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatuji, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Byli vyzváni ověřovatelé zápisu – pan Ing. Polívka Ivan a pan Fojtík Petr z 3. zasedání ZO ze
dne 07.04.2011 k ověření správnosti zápisu, ověřovatelé prohlásili, že zápis z 3. zasedání
zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je paní Lechanová Irena, ověřovatelé zápisu jsou pan
Lavrenčík Jan a pan Surový Josef.

Program jednání:
1. Zhotovitel pro stavbu „Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích“.
usnes.67/11
2. Smlouva o dílo pro stavbu „Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích“.
usnes.68/11
usnes.69/11
3. Různé.
4. Diskuse.

Zastupitelstvo schvaluje program 4. mimořádného jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

1

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:

K usnesení č. 67/11
ZO schvaluje zhotovitele pro stavbu „Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích“:
Seznam posuzovaných nabídek:
Číslo
nabídky

1.
2.
3.
4.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

IČ/ dodavatele/
zájemce

IČ: 61789551
František Trávník s. r. o., Podlesí
DIČ: CZ7301202249
282, 357 03 Svatava
IČ: 25737676
FAST střechy s. r. o., Smetanova
DIČ: CZ25737676
2065, 547 01 Náchod
IČ: 63507722
STEVISPOL s. r. o. , ČSA 140,
DIČ:CZ63507722
357 03 Svatava
IČ: 49162942
Petr Fojtík, Jindřichovice 405,
DIČ:CZ6708210762
358 01 Kraslice

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

06. 04.2011

10:20

06. 04.2011

15:30

07. 04.2011

8:40

07. 04.2011

10:00

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny:
Nabídka č. 1 společnosti František Trávník s. r. o., Podlesí 282, 357 03 Svatava, IČ:
61789551, DIČ: CZ7301202249 měla tyto nedostatky: Nabídka nemá očíslovány listy. Nabídka
není zabezpečena proti manipulaci sešitím (ani přelepkou s razítkem). Uchazeč předložil z
požadovaných dokladů oprávnění k podnikání pouze na pokrývačství, tesařství nedoložil
provádění staveb, což je dle názoru komise nedostatečné. Pojistná smlouva je s výší limitu
pouze Kč 1 000 000,- - požadováno min. ve výši předmětu zakázky. Požadované reference:
minimálně dvě zakázky realizace střech o finančním objemu minimálně Kč 4,0 mil. Doložená
pouze jedna. Nabídka neobsahuje návrh smlouvy o dílo.
Nabídka č. 4 společnosti Petr Fojtík, Jindřichovice 405, 358 01 Kraslice, IČ: 49162942, DIČ:
CZ6708210762. Nabídka není zabezpečena proti manipulaci sešitím (ani přelepkou
s razítkem).
Uchazeč předložil z požadovaných dokladů oprávnění k podnikání pouze na provádění
staveb nedoložil pokrývačství, tesařství , což je dle názoru komise nedostatečné.
Požadované reference: minimálně dvě zakázky realizace střech o finančním objemu
minimálně Kč 4,0 mil. - na realizaci střech nedoložena žádná.
Na základě posouzení nabídek z hlediska obsahového splnění administrativních požadavků
dle zadávací dokumentace, hodnotící komise rozhodla, že nabídky č. 2 a 3 splňují
administrativní požadavky a budou proto dále posuzovány.

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění:
Hodnotící komise použila tabulku pro hodnocení splnění administrativních požadavků
k hodnocení splnění nezbytných požadavků u každé z nabídek v souladu se zadávací
dokumentací. Na základě posouzení předložených nabídek hodnotící komise konstatuje, že
všechny nabídky splnily tyto podmínky po obsahové stránce.

2

Nabídka č. 2: FAST střechy s. r. o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ: 25737676
Cena bez DPH: Kč 2 657 035,- , Cena vč. DPH: Kč 3 188 442,Nabídka č. 3: STEVISPOL s. r. o. , ČSA 140, 357 03 Svatava, IČ: 63507722
Cena bez DPH: Kč 3 672 446,-, Cena vč. DPH: Kč 4 406 936,-

Vlastní hodnocení jednotlivých nabídek bylo provedeno podle jediného kritéria, a to podle
nejnižší nabídkové ceny, na základě kterého bylo stanoveno pořadí nabídek.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
Pořadí
nabídky

Cena:
v Kč:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

1.

Č. nabídky 2: FAST střechy s. r. o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod,
IČ: 25737676

2.

Č. nabídky 3: STEVISPOL s. r. o. , ČSA 140, 357 03 Svatava, IČ:
63507722

Bez DPH

Vč. DPH
2 657 035,3 188 442,3 672 446,4 406 936,-

Hodnotící komise ve složení Jan Mareš, Irena Lechanová a Josef Surový na základě výše
uvedeného doporučuje, aby zakázka byla přidělena uchazeči pod pořadovým č. 2, tj.
společnosti FAST střechy s. r. o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ: 25737676 s cenou:
(bez DPH) Kč 2 657 035,- a Kč 3 188 442(vč. DPH), jehož nabídka je nejlépe splňující
zveřejněná kritéria a je pro zadavatele nejvýhodnější.
V případě že nebude uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem komise stanovila a
doporučuje zadavateli náhradníky v tomto pořadí:
Náhradník č.1. STEVISPOL s. r. o. , ČSA 140, 357 03 Svatava, IČ: 63507722
s cenou: bez DPH: Kč 3 672 446,-, cena vč. DPH: Kč 4 406 936,-

ZO schvaluje zhotovitele pro stavbu „Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích“:
FAST střechy s. r. o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ: 25737676 s cenou: (bez DPH)
Kč 2 657 035,- a Kč 3 188 442(vč. DPH), jehož nabídka je nejlépe splňující zveřejněná
kritéria a je pro zadavatele nejvýhodnější.
V případě že nebude uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem jsou náhradníky v tomto
pořadí:
Náhradník č.1. STEVISPOL s. r. o. , ČSA 140, 357 03 Svatava, IČ: 63507722
s cenou: bez DPH: Kč 3 672 446,-, cena vč. DPH: Kč 4 406 936,-

Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

3

zdržel se 1

K usnesení č. 68/11
ZO pověřuje starostku obce paní Annu Polívkovou k podpisu smlouvy o dílo pro stavbu
„Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích“.

Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 1

K usnesení č. 69/11
ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí
zařazených do plošného pokrytí z rozpočtu Karlovarského kraje.
Neinvestiční dotace bude použita na nákup 6 ks zásahové přilby Galleta F1 SA v celkové výši
46.080,-- Kč. Výše dotace bude stanovena KÚ KK. Rozdíl bude uhrazen z rozpočtu obce
z kapitoly požární ochrany – bez rozpočtové změny.

Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Diskuse: ---

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17,35 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 21.04.2011.

……………………………
Anna Polívková, v.r.
starostka

……………………………
Irena Lechanová, v.r.
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
Lavrenčík Jan

……………………………

Surový Josef

……………………………

4

