Průběh příprav a vyhlašování VŘ na pořízení šatních skříní pro ZŠ Trmice

 Duben 2017 – přípravné jednání v ZŠ Trmice (Mgr. Igor Culek, Ing. Jiří Nehyba, Mgr. Marie Gottfriedová,
Mgr. Jan Pobuda)
 Sestavení časového harmonogramu přípravných prací pro vyhlášení VŘ tak, aby mohly být šatní
skříně dodány do ZŠ Trmice v průběhu letních prázdnin
 Specifikace zadávacích podmínek pro VŘ
 13. 4. 2017 – zpracována první verze podkladů pro VŘ (Ing. Jiří Nehyba + Mgr. Jan Pobuda)
 5. 5. 2017 – kompletní podklady pro vyhlášení VŘ odeslány k rukám Mgr. Igora Culka
 V zadávací dokumentaci byly požadovány reference firem na zakázky podobného rozsahu
za poslední 3 roky (barevné řešení šatních skříní nebylo definováno s tím, že bude projednáno
s dodavatelem, barevná specifikace může být označena za diskriminaci)
 V návrhu Kupní smlouvy byl uveden termín dodání šatních skříní – do 18. 8. 2017
 15. 5. 2017 – VŘ vyhlášeno RM
 5. 6. 2017 – jednání RM, prosba Mgr. Marie Gottfriedové o to, aby byl výběr dodavatele projednán
na mimořádné schůzi RM – 19. 6. 2017 a škola i dodavatel tak mohli co nejdříve zahájit realizaci zakázky
 12. 6. 2017 – 1. jednání výběrové komise
 Otevření obálek přihlášených uchazečů (Profiweld, TechnoBank, KOVOS)
 Shledány nedostatky – ujednáno, že p. Oldřich Bárta vyzve firmy k jejich odstranění v termínu, který
umožní výběr dodavatele při mimořádném jednání RM – 19. 6. 2017
 19. 6. 2017 – 2. jednání výběrové komise
 VK doporučila jako vítěze VŘ firmu Profiweld
 Mgr. Marie Gottfriedová a Mgr. Jan Pobuda se zdrželi hlasování (zejména pro nevyhovující
reference firmy Profiweld)
 19. 6. 2017 – RM navzdory svému dřívějšímu příslibu nezařadila výběr dodavatele šatních skříní na program
mimořádného jednání RM (toto jednání RM trvalo 17 minut!)
 26. 6. 2017 – RM schválila jako dodavatele šatních skříní firmu Profiweld a souhlasila s uzavřením Kupní
smlouvy, která byla součástí zadávacích podmínek VŘ a v níž byl uveden termín dodání šatních skříní
– do 18. 8.2017
 27. 6. 2017 – Ing. Jiří Nehyba odeslal firmě Profiweld oznámení o tom, že byla vybrána jako dodavatel
šatních skříní pro ZŠ Trmice s výzvou, aby zástupce firmy Profiweld bezodkladně kontaktoval ZŠ Trmice
a domluvil další postup při realizaci zakázky.
 30. 6. – 10. 7. 2017 – firma Profiweld ZŠ Trmice nekontaktovala, Mgr. Jan Pobuda až po několika
neúspěšných pokusech zastihl telefonicky zástupce firmy Profiweld (P. Pospíšil) a sjednal s ním osobní
schůzku v ZŠ Trmice
 11. 7. 2017 – jednání s P. Pospíšilem v ZŠ Trmice
 P. Pospíšil teprve při tomto jednání zjistil, že je v ZP VŘ uveden termín realizace zakázky – do 18. 8.
a vyjádřil pochybnost, zda termín bude moci dodržet
 Bylo ujednáno, že p. Pospíšil dá ZŠ Trmice do druhého dne vědět, zda termín dodrží

 12. 7. 2017 – telefonát s P. Pospíšilem
 P. Pospíšil se ZŠ Trmice neozval, kontaktoval ho tedy Mgr. Jan Pobuda s dotazem, zda budou šatní
skříně v požadovaném termínu dodány, p. Pospíšil však ještě nedokázal odpovědět
 Bylo domluveno, že škola předloží p. Pospíšilovi barevnou specifikaci šatních skříní, což Mgr. Jan
Pobuda ihned toho dne e-mailem učinil
 17. 7. 2017 – telefonát s P. Pospíšilem
 Po několikerých pokusech se Mgr. Janu Pobudovi podařilo P. Pospíšila telefonicky zastihnout
(do té doby p. Pospíšil sám školu nekontaktoval)
 P. Pospíšil sdělil, že termín dodání šatních skříní nemůže dodržet
 Bylo dohodnuto, že další postup bude řešen ve spolupráci s MěÚ Trmice
 17. – 20. 7. – telefonické konzultace Mgr. Marie Gottfriedové a Mgr. Igora Culka
 Mgr. Marie Gottfriedová ověřila, že s touto časovou prodlevou již ani druhá firma v pořadí
(TechnoBank) nestihne šatní skříně do 18. 8. dodat, ačkoli s tímto termínem při svém přihlášení do
VŘ počítala a v případě vítezství ve VŘ by jej byla schopná dodržet
 Návrhy 2 řešení: zrušení výběrového řízení a vyhlášení výběrového řízení nového nebo dodatečná
úprava Kupní smlouvy se změnou termínu dodání šatních skříní
 24. 7. 2017 – Mgr. Igoru Culkovi a Ing. Jiřímu Nehybovi zasláno stanovisko ZŠ Trmice k vyvstalé situaci
 Návrh ZŠ Trmice VŘ zrušit (nejkorektnější řešení)
 Příprava dokumentace pro nové VŘ tak, aby nové VŘ mohla RM bezodkladně na svém mimořádném
jednání dne 31. 7. vyhlásit (nové parametry šatních skříní, lhůta pro dodání – 45 dnů od podpisu
Kupní smlouvy, požadovány reference za posledních 5 let (zmírnění podmínek) – vše ostatní beze
změny oproti původnímu VŘ)
 31. 7. 2017 – mimořádné jednání RM
 Původní VŘ zrušeno
 Nové VŘ nevyhlášeno s odůvodněním, že je třeba v ZP uvést barevnou specifikaci a ještě více
prodloužit termín dodání šatních skříní (návrh RM – do 90 dnů od podepsání Kupní smlouvy)
 2. 8. 2017 – MěÚ Trmice zaslány upravené podklady pro nové VŘ
 Do ZP doplněna barevná preference šatních skříní s tím, že konkrétní barevné provedení bude
specifikováno s vítěznou firmou stejně, jako tomu bylo v případě 1. VŘ
 Prodloužena lhůta pro dodání zakázky – do 60 dnů od podepsání Kupní smlouvy
 Žádost Mgr. Marie Gottfriedové, aby bylo nové VŘ vyhlášeno na mimořádném jednání RM
– 7. 8. 2017
 8. 8. 2017 – telefonické informace od Mgr. Igora Culka
 RM na svém mimořádném jednání dne 7. 8. vyhlášení nového VŘ nezařadila do programu svého
jednání s odůvodněním: 1. barevná specifikace šatních skříní by měla být součástí výkazu výměr;
2. se zpochybněním toho, zda je třeba požadovat reference od firem přihlášených do VŘ
 11. 8. 2017 – písemné vyjádření ZŠ Trmice pro MěÚ Trmice a RM
 Opakované vysvětlení toho, že v případě uvedení barevné specifikace ve výkazu výměr se může
jednat o diskriminaci (škola na barevném provedení nelpí a konkrétní barevná specifikace
s vítěznou firmou nebude představovat žádný problém, stejně jako tomu bylo v případě 1. VŘ)
 Opakované vysvětlení toho, že na preferencích ZŠ Trmice trvá, protože jí jde o kvalitu šatních skříní
(reference ostatně byly požadovány i v případě 1 VŘ, kdy je RM nezpochybňovala)
 Sdělení, že ZŠ Trmice opakovaně žádá RM o vyhlášení 2. VŘ v podobě, v jaké bylo předloženo již
před mimořádným jednáním RM - 7. 8. 2017
 21. 8. 2017 – RM vyhlásila nové VŘ

