Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 3/2019
Výtisk č. …

1. Kontrola byla provedena dne 21.10.2019 na MÚ Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ, Odbor
správní.
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova
ing. Petra Luhana ze dne 5.3.2019 v souladu se zákonem
č.128/2000/Sb., o obcích a čl.II kontrolního řádu výborů
Zastupitelstva města Trutnova
3.

Členové kontrolní skupiny: Ing. Petr Luhan, Jiří Šedivec, Mgr. Petr Sobotka

4.

Předmět kontroly: Kontrola usnesení RM_2019-597/12 – VZ „Webové stránky
města Trutnova“
kontrolované období 2019
kontrola proběhla za účasti :
Mgr. Leoš Křemenský – vedoucí Odboru správního, MÚ-TR
Monika Vídeňská - asistentka veřejných zakázek, MÚ-TR
Martin Čapek – informatik, MÚ-TR

5.

Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
Výběrové řízení bylo městem Trutnov řádně vyhlášeno jako zakázka malého rozsahu
na služby, zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Stanovené požadavky na kvalifikaci dodavatelů splnilo všech pět
přihlášených účastníků. Také další podmínky a lhůty všichni účastníci dodrželi a nikdo
nebyl vyřazen.
Jediným hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena.
Jediné kritérium nejnižší ceny nemusí být vždy výhodné a kontrolní výbor doporučuje
zvážit u takových zakázek doplnit kritéria např. o kvalitu technických parametrů,
množství referencí či dalších přidaných hodnot (delší podpory, servis apod.)
S vítězným účastníkem (as4u.cz, s.r.o.) byla uzavřena smlouva.
Dle dostupných materiálů (nabídek) kontrolní skupina konstatuje, že vítězný účastník
měl technický popis nabídky zpracovaný nejlépe a výběrové řízení dopadlo pro Město
Trutnov z tohoto pohledu nejvýhodněji. Navíc je schopen dobře spolupracovat se
stávajícím dodavatelem webu na převodu dat.
Kontrolní skupina nezjistila žádné pochybení v zadání ani průběhu výběrového
řízení. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem a dle potřeb zadavatele.

6. Datum zpracování zápisu: 30.10.2019
jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis

Ing. Petr Luhan

jméno a příjmení, podpis

Jiří Šedivec

jméno a příjmení, podpis

Mgr. Petr Sobotka

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

