Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
20. 8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně
Přítomno 7 členů ZO, dle prezenční listiny
Omluven: , Pavel Karas – dovolená, Jana Baborová
Program:
1. Projednání výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky „Vybavení kompostárny“
2. Diskuse
3. Závěr

Zahájení:
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18.05 hodin, přivítala přítomné
zastupitele a hosty na veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 7 členů ZO, takže
je zasedání usnášení schopné.
Schválení programu: starostka předložila návrh programu, který byl zveřejněn veřejnou
vyhláškou. Návrhy na doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly předloženy.
Hlasováno o programu ve znění předloženém pí. starostkou.
Hlasování:

7 pro

Volba ověřovatelů
Ověřovatelé zápisu:
Hlasování: 7 pro
Zapisovatelka:

0

proti

0 zdržel se

Program byl schválen

Jan Ingriš, Václav Červíček
0 proti 0 zdržel se

Zdenka Svobodová

1. Projednání výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky „Vybavení
kompostárny“
Dne 17.8.2015 proběhlo hodnocení nabídek ve vypsaném výběrovém řízení na dodávky
(dodávka vybavení komunitní kompostárny: traktor s čelním nakladačem s vykusovací lžící,
nesený překopávač kompostu, nesený drtič zahradního odpadu se štěpkovačem, traktorový
nosič kontejnerů, velkoobjemové kontejnery na bioodpad, teploměr, vibrační síto, agregát).
Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 11 uchazečů, ve stanovením termínu do 17.00 hodin
17.8.2015 byla na adresu zadavatele doručena pouze jediná nabídka. Tato nabídka byla
hodnocena při prvním zasedání hodnotící komise, která pracovala ve složení Jan Ingriš,
Stanislav Tomáš, Miroslav Trubač. Komise ji posoudila a vyhodnotila, že nabídka splňuje
všechny požadavky zadávací dokumentace. Zápis o posouzení kvalifikace, posouzení a
hodnocení nabídek je předkládán na dnešním jednání zastupitelstva. V závěru zprávy
doporučuje hodnotící komise zadavateli uskutečnit veřejnou zakázku s nejvhodnější nabídkou,
kterým je Radek Ortcikr, Wintrova 649,269,01 Rakovník.
Zakázka „Vybavení kompostárny“ byl zadána jako veřejná zakázak malého rozsahu (VZMR)
ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“), zadávané postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18 odst.
5 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona, které jsou i pro toto zadávací
řízení závazné. Zadání této zakázky se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
– Operační program Životní prostředí („Závazné pokyny“) a Závaznými postupy pro zadávání
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ („Závazné postupy“) v platném
znění.
Usnesení č. 80/2015
Výběrové řízení na dodavatele zakázky „Vybavení kompostárny“
Zastupitelstvo Obce
- projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávky zadávané postupem mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona. Zadání této
zakázky se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní
prostředí („Závazné pokyny“) a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v programovém období 2007 – 2013“ („Závazné postupy“) v platném znění, na dodávku
vybavení kompostárny (kolový traktor, čelní nakladač s vykusovací lžící, nesený drtič
zahradního odpadu se štěpkovačem, překopávač kompostu, traktorový nosič kontejnerů,
vibrační síto s agregátem, teploměr, kontejnery) pod názvem „Vybavení kompostárny“.
Nejvhodnější nabídka od firmy Radek Ortcikr, IČ 70123748, nabídková cena 1.632.048,- Kč
včetně DPH.
- pověřuje starostku obce podpisem Kupní smlouvy s uchazečem Radek Ortcikr, IČ 70123748.
Akce je v rámci projektu OPŽP č CZ.1.02/4.1.00/15.27993 „Rozšíření a zkvalitnění systému
komunitního kompostování na území obce Jimlín“.
Hlasování: 7

pro

0

proti 0

zdržel se

Diskuse:

Závěr: Paní starostka ukončila veřejné zasedání ZO v 18.25 hod.

Ověřovatelé :

_____________________
Jan Ingriš

________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Václav Červíček

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta

