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Usnesení č. 29/ 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3. 8. 2015 

Přítomni dle prezenční listiny:  Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba 

Omluveni: Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 
2. Schválení nájemní smlouvy s E3 Interior, s.r.o. na nájem č.p. 951 a část pozemku 

č.parc. 463/7 
3. Schválení výběru dodavatele 1 ks nového svozového vozidla a 2 ks nových nádob 

na biodpad  

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

2. Bere na vědomí: 

a) žádost firmy E3 Interior, s.r.o., IČ 02143828, místem podnikání Primátorská 

296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň na uzavření nájemní smlouvy na nájem č.p. 951 a 

část 280,44 m2 pozemku č.parc. 463/7 

b) záměr zveřejněný na úřední desce dne 12.9.2014 

Souhlasí : 

 a) se zněním a uzavřením smlouvy s firmou E3 Interior, s.r.o., IČ 02143828, 

místem podnikání Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň na uzavření nájemní 

smlouvy na nájem č.p. 951 a část 280,44 m2 pozemku č.parc. 463/7 za cenu : 

- 20 799,- Kč bez DPH za měsíc za budovu č.p. 951  

- 4 206 ,- Kč bez DPH za měsíc za část 280,44 m2 pozemku č.parc. 463/7 

Ukládá: 

technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. Termín do 7.9.2015 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

3. Bere na vědomí: 

a) protokol o otevírání obálek ze dne 2.7.2015 včetně kontrolního listu VZ 

Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Klecany 

b) protokol o posouzení kvalifikace ze dne 2.7.2015 VZ Zkvalitnění nakládání 

s bioodpadem ve městě Klecany 

c) protokol o jednání hodnotící komise ze dne 2.7.2015 VZ Zkvalitnění nakládání 

s bioodpadem ve městě Klecany 

d) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2.7.2015 VZ Zkvalitnění 

nakládání s bioodpadem ve městě Klecany 

Vylučuje z účasti v zadávacím řízení: 

a) uchazeče MINAM servis a.s., IČ 29216672, místem podnikání Olomoucká 

277/208, 796 07 Držovice z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených 

v zadávacích podmínkách 
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                - Uchazeč nedoplnil do čl. I. odst. 2 návrhu smlouvy (str. 13 nabídky) 

označení výrobce a typové označení nabízeného zboží 

                - Uchazeč nedoplnil do čl. IV. odst. 18 návrhu smlouvy (str. 17 nabídky) 

hodinovou sazbu servisního technika za pozáruční a mimo záruční servis v případě 

svozového vozidla 

                - Na str. 23 nabídky si uchazeč vyhrazuje právo „v případě výrazného 

nárůstu kurzu EURA zahájit jednání o ceně nabídky“ - zadávací podmínky toto 

neumožňují 

Stanovuje pořadí nabídek dle nabídkové ceny uchazečů: 

a) ALFA PROFI s.r.o., IČ 29187923, místem podnikání Brno – Útěchov 52, PSČ 

644 00 s nabídkovou cenou 2.134.744,- Kč bez DPH 

b) Unikont Group s.r.o., IČ 41193113, místem podnikání Služeb 609/6, Malešice, 

108 00 Praha 10 s nabídkovou cenou 2.377.000,- Kč bez DPH 

c) Auto SAS s.r.o., IČ 49679139, místem podnikání Praha 6, Ke Dvoru 780/10, PSČ 

160 00 s nabídkovou cenou 2.385.000,- Kč bez DPH 

Vyhodnocuje: 

a) jako nejlepší nabídku firmy ALFA PROFI s.r.o., IČ 29187923, místem 

podnikání Brno – Útěchov 52, PSČ 644 00 s nabídkovou cenou 

2.134.744,- Kč bez DPH 

Vyzývá: 

b) firmu ALFA PROFI s.r.o., IČ 29187923, místem podnikání Brno – Útěchov 

52, PSČ 644 00 k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Ukládá: 

technikovi správy majetku 

a) zaslat rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení uchazeči MINAM 

servis a.s. 

b) zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeči ALFA PROFI s.r.o. 

c) zaslat výzvu k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace uchazeči ALFA PROFI s.r.o. 

Termín do 7.8.2015 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

       Mgr. Pavel Kotrba                                                                                  Ivo Kurhajec 
            radní                               starosta  


