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Název materiálu

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Ing. Petra Holubová
Monika Vídeňská

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce sportovního stadionu Základní
školy, Trutnov, R. Frimla 816“ – zadávací podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000002

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce
sportovního stadionu Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816“, a to
zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
01.02
zadávací podmínky k předmětné zakázce, dle předloženého návrhu,
01.03
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení, dle
předloženého návrhu, s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na
profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,
01.04
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve
složení
Bc. Petra Synková, Monika Vídeňská, Mgr. Denisa Pavlová,
01.05
jmenování hodnoticí komise ve složení
Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Miroslav Franc, Ing. Petra Holubová, Mgr. Pavel
Káňa, Mgr. Jitka Libřická,
k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně
nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení a
k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody
vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů
souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u
účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po
vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí k vyloučení
z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny
obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení,
pověřuje
02.01
Ing. Miroslava France, vedoucího Odboru rozvoje města, 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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Podpis vedoucího odboru

Předkládáme k odsouhlasení zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: „Rekonstrukce sportovního stadionu Základní školy,
Trutnov, R. Frimla 816“.
Předpokládaná hodnota zakázky: 14.850.000,- Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh výběrového řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele: ANO
Okruh dodavatelů k obeslání výzvou
Dodavatel
Doručovací adresa
SWIETELSKY stavební
U Panelárny 881/III, 377 01
s.r.o., závod Sportovní
Jindřichův Hradec
stavby

IČO

e-mail

48035599

ds.sport@swietelsky.cz

TUBEKO SPORT, spol. s
r.o.

Na armádě 364, 270 62
Rynholec

49825020

tubeko@tubeko.cz

Linhart spol. s r.o.

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav

47052121

obchod@linhartsport.cz

VYSSPA Sports
Technology s.r.o.

Skladová 2438/6, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň

27967638

obchod@vysspa.cz

Sport-Technik Bohemia
s.r.o.

Sokolovská 126/40, 186 00
Praha 8

49618555

info@sport-technik.cz

SPORT Construction a.s.

Jindřišská 2092/28, Nové Město,
110 00 Praha 1

27752771

info@ekkl.cz

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233, 763 16 Fryšták –
Dolní Ves

29278481

info@stavosport.cz

Přílohy:
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a jejích příloh

