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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole.

RM_2019-232/5
VZ „Nákup nádob na tříděný odpad Trutnov“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nákup nádob na tříděný
odpad Trutnov“, systémové číslo VZ: P19V00000028,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vendula Kasperová, Ing. Tomáš Síč, paní
Monika Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Leoš Křemenský, Ing. Vendula Kasperová, Ing. Tomáš Síč a paní Monika Vídeňská, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda
nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby
zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. Tomáše Síče, referenta Odboru životního prostředí, k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
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RM_2019-233/5
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 11.03.2019 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová
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