Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 1/2019
Výtisk č. …

1. Kontrola byla provedena dne 14.05.2019 na MěÚ Trutnov, odbor správní.
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: ing. Petr Luhan, p. Trösterová, p. Lhoták.
4. Předmět kontroly: Kontrola výběrového řízení na projektanta u investiční akce
rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov
kontrolované období březen 2016
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
Výběrové řízení na projektanta bylo řádně vyhlášeno Městem Trutnov jako
zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006
Sb. Nabídku podalo šest uchazečů. Byly stanoveny požadavky na kvalifikaci
dodavatele, které splnili všichni uchazeči. Lhůty pro podání nabídek byly také dodrženy
všemi účastníky. Jediným kritériem pro vyhodnocení byla nejnižší nabídková cena dle
§78 téhož zákona. Hodnotící komise jednoho uchazeče vyřadila, protože nedodržel
parametry návrhu vzorové smlouvy. U jednoho uchazeče byl uplatněn přepočet
nabídkové ceny dle §101 při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Vzniklo pořadí účastníků dle nabídkových cen a s prvním v pořadí (JIKA – CZ s.r.o. nab.
cena 2.198.000 Kč bez DPH) byla podepsána smlouva o dílo.
Kontrolní skupina nezjistila žádné pochybení v zadání ani průběhu výběrového
řízení. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem a dle potřeb zadavatele.
Kontrolní skupina pouze postrádá u takové stavby jakýkoli požadavek v zadávací
dokumentaci na energeticky úspornější řešení týkající se hlavně alternativních zdrojů
energie, vytápění a hospodaření s vodou. V souladu např. se Směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2012/27/EU doporučujeme věnovat energetické úspornosti u
takových staveb větší pozornost.
6. Datum zpracování zápisu: 17.05.2019
jména a podpisy členů kontrolní skupiny:
jméno a příjmení, podpis

Petr Luhan…………….…………………………

jméno a příjmení, podpis

Zuzana Trösterová..……………………………

jméno a příjmení, podpis

Milan Lhoták………………….…………………

7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode
dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námitky k
rukám tajemníka Kontrolního výboru.
V Trutnově dne ……………….

V Trutnově dne ……………….

…………………………………………………

…………………………………………….…..

(jméno, příjmení a podpis vedoucího
kontrolní skupiny)

(jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov, odbor správní
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

