
 Město MILOVICE 
           nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 24 

 Kancelář úřadu  

tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 

 

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 14/2021 

konaného dne 29.04.2021 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

__________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  Pilc Lukáš; Šafránek Luboš, Mgr.; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar Stanislav; Ing. 

Marcela Topenčíková Němcová 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Starosta města předložil program jednání Rady města č. 14/2021 

1 Schválení programu jednání 

2 Veřejná zakázka Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích - Návrh na výběr 

zhotovitele 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 14/2021 

 

1 Schválení programu jednání 

2 Veřejná zakázka Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích - Návrh na výběr 

zhotovitele 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./260/2021 

 

 2. Veřejná zakázka Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích - Návrh na výběr 

zhotovitele 

 

Rada města na svém jednání č. 9/2021 dne 17.3.2021, usnesením č. 134/2021 schválila zahájení 

zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) 

zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „ A u t o m a t i c k é  p a r k o v a c í  

z a ř í z e n í  p r o  k o l a  v  M i l o v i c í c h " .  

Předmět plnění zakázky:  

Předmětem této VZ (díla) je výstavba nadzemního automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola 

v Milovicích. Jedná se o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro 118 kol, který bude v provozu 

24 hodin denně s efektivním využitím místa se zařízením a SW pro ukládání, uchování a vyzvedávání 

jízdních kol. Zařízení zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný 

výdej jízdních kol. 

Stavba je dělena do následujících stavebních objektů a technologických zařízení: 

 SO-01 – Automatická kolárna 

 SO-02 – Kabelová přípojka NN 

 SO-03 – Trasa SEK společnosti CETIN – Přípojka slaboproudu 

 PS-01 – Automatická kolárna (provozní soubor) 

Zadávací dokumentace, tj. návrh Zadávací dokumentace - pokyny pro zpracování nabídky a návrh 

Smlouvy o dílo byla zpracována na základě smluvního vztahu – příkazní smlouvy Ing. Josefem 

Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728, který bude zastupovat zadavatele při 

provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách (bude 

provádět tzv. „administraci zadávacího řízení“).  

mailto:meu@mesto-milovice.cz


Kontrolu předložených zadávacích podmínek před zahájením zadávacího řízení provedlo v souladu 

Obecnými pravidly IROP Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Výzva k podání nabídky, 

včetně jejích Příloh, byla zveřejněna na Profilu zadavatele, lhůta pro podání nabídek skončila dne 

9.4.2021 v 11,00 hodin, ve stanovené lhůtě byla doručena 1 (jedna) nabídka účastníka: 

 

Pořadí nabídek  Identifikace účastníka Nabídková cena bez DPH  

1. SYSTEMATICA s.r.o., sídlem Jindřišská 33, 530 

02  Pardubice, IČO: 28851587 

14 398 227,00 Kč 

 

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě. Na základě rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící 

komise z dne 2.4.2021 byla ustanovena hodnotící komise takto:  

Lukáš Pilc, starosta města Milovice  

Miroslava Dlouhá, vedoucí Kanceláře úřadu města Milovice  

Ing. Alexandr Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Milovice  

Ing. Jana Pokorná, referent Oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Milovice  

Eva Boušková, referent Oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Milovice  

Náhradníci hodnotící komise (jméno, příjmení, pozice, funkce):  

Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele 

 

Hodnotící komise na základě rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise za dne 2.4.2021 

pracovala formou per rollam. Hodnotící komise došla k závěru, že výše uvedená nabídka účastníka 

SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02  Pardubice, IČO: 28851587 splnila požadavky 

zadavatele pro splnění podmínek účasti včetně prokázání kvalifikace a sestavení nabídky dle 

zadávacích podmínek v době podání a posouzení nabídky. Komise doporučuje vybrat k uzavření 

smlouvy účastníka: 

SYSTEMATIKA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02  Pardubice,  IČO: 28851587  

s nabídkovou cenou 14 398 227,00 Kč bez DPH (17 421 854,70 Kč s DPH). 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města na rok 2021 je alokovaná položka 3639 6121 Automatické parkovací zařízení  na 

kola v Milovicích. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje na základě Protokolu o úkonech hodnotící komise za dne 16.4.2021, 

zpracovaného hodnotící komisí, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích“ o výběru dodavatele, účastníka 

SYSTEMATICA s.r.o., sídlem Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO: 28851587, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve 

výši 14 398 227,00 Kč bez DPH. 

Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledkem a doporučením hodnotící komise. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./261/2021 

 

  

 

 

 

Lukáš Pilc                                                                                                   Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice                                                                            místostarostka města Milovice  

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 5. 2021 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 5. 5. 2021 

 


