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Zápis z mimořádného 5. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy 
konaného dne 25. 10. 2019 

 

 
Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Melinda Vrajíková, Lucie Sobková, Petr Vltavský 
 
Zapisovatel: Melinda Vrajíková, Ověřovatel zápisu: Petr Vltavský 
 
Zasedání bylo zahájeno v 20:00 hod. a ukončeno v 20:25 hod. 
 
Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném mimořádném 5. zasedání 
kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně 
svoláno a že je výbor usnášeníschopný. Předseda KV představil program mimořádného 5. zasedání KV a nechal i 
něm hlasovat. 
 
Hlasování: 

• Pro: 4 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 
 
PROGRAM KONTROLNÍHO VÝBORU: Výběrové řízení - TDI a koordinátor BOZP pro přístavbu jídelny a polytechnické 
učebny 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - TDI A KOORDINÁTOR BOZP PRO PŘÍSTAVBU JÍDELNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY 
Dne 2. 9. 2019 MČ vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku služeb TDI a BOZP pro stavbu 
jídelny a polytechnické učebny. Výzva k předložení nabídek byla rozeslána emailem 3 firmám (Zavos, Ormi 
Investment, I.R.V.) a současně byla Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele. 
V předepsaném termínu (do 18. 9. 2019, 9:30 hod.) MČ obdržela pouze jedinou nabídku od firmy SINRECO, spol. 
s.r.o. s nabídkovou cenou 320 000,- bez DPH. V souladu s ustanovením čl. 2.3 odst. 3 Vnitřního předpisu o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu (výjimka z počtu předložených nabídek) byl KV požádán o vyslovení souhlasu se 
zadáním této zakázky.  
 
Usnesení: Kontrolní výbor se seznámil s obdrženými podklady a provedl kontrolu výběrového řízení ve smyslu 
Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále Směrnice) s následujícími připomínkami: 

• V rozporu se Směrnicí neobsahuje Výzva k podání nabídek kritérium nejvyšší přípustné ceny, ale pouze 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (299 999,- bez DPH), kterou nabídka převyšuje (320 000,- bez 
DPH); 

• V rozporu se Směrnicí neobsahuje Zadávací dokumentace úpravu podmínek, za nichž je možné překročit 
nabídkovou cenu, nebo upozornění, že nabídkovou cenu nelze překročit; 

• Záznam z vyhodnocení nabídek neobsahuje posouzení kvalifikačních předpokladů. 
 
Kontrolní výbor souhlasí s uzavřením smlouvy s dodavatelem SINRECO, spol. s.r.o. na zakázku TDI a koordinátor 
BOZP pro přístavbu jídelny a polytechnické učebny za nabídkovou cenu 320 000,- bez DPH. Dále Kontrolní výbor u 
zadávání veřejných zakázek obecně doporučuje: 

• Striktní dodržování Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zejména ve smyslu 
formálních požadavků na obsah dokumentace, a to včetně zařazení veřejné zakázky do správné kategorie 
dle finančních limitů předpokládané hodnoty; 

• Za účelem zajištění dostatečného počtu nabídek využívat větší počet elektronických nástrojů pro zadávání 
veřejných zakázek a oslovení většího počtu uchazečů, než je Směrnicí stanovený minimální počet; 

• Aktualizaci směrnice; 

• Hodnocení nabídek by mělo obsahovat: 
o zda jsou podané nabídky v souladu se zadávací dokumentací; 
o posouzení splnění kvalifikačních předpokladů; 
o zda zadavatel podal pouze jednu nabídku nebo zda není subdodavatelem jiné z podaných nabídek; 
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o jsou-li splněny všechny podmínky společné nabídky; 
o posouzení z hlediska možné existence mimořádně nízké nabídkové ceny; 

 
 
Hlasování: 

• Pro: 4 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 
 
 
 
 
…............................…..............     …............................….............. 
předseda kontrolního výboru     člen kontrolního výboru 
 


