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Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Podlimitní veřejná zakázka „Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 1.
etapa“ – zadávací podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000015

Název materiálu

Odbor
rozvoje města

Monika Vídeňská

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 „Obnova oken
budovy Školní 13, Trutnov – 1. etapa“, 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, Vlastimil Grof, Mgr. Pavel Káňa,
Bc. Petra Synková, Mgr. Blanka Matysková.
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.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem ORG 20008.
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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: „Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 1.
etapa“.
Realizace díla je navržena ve dvou etapách. Předmětem práce pro rok 2020 a této veřejné zakázky je pouze
1. etapa, která obsahuje výměnu oken v uličních fasádách budovy (včetně sklepních oken) – ul. Školní,
Horská, Hradební a dále výměnu vrat v ulici Hradební. V dalším roce se předpokládá vyhlášení
samostatného zadávacího řízení na 2. etapu, jejímž předmětem bude výměna oken ve dvorní části budovy.
Předpokládaná hodnota zakázky: 6.970.000,- Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh výběrového řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele: ANO
Na realizaci díla bude požádáno o dotaci MKČR z programu Regenerace MPR a MPZ.
Okruh dodavatelů k obeslání výzvou
Dodavatel
Doručovací adresa

IČO

e-mail

Sadová 881
549 01 Nové Město n/Metují

25285360

info@wwd-ostas.cz

TRUHLÁŘSTVÍ MIČEK

Bohdalovice 77
468 45 Velké Hamry

64666379

info@truhlarstvimicek.cz

Truhlářství Halamka, s.r.o.

Horní Holetín 23
539 71 Holetín

06064531

info@truhlarstvihalamka.cz

Václav Barák - Testo cs

Lhota Rapotina 146
679 01 Skalice nad Svitavou

13715003

testo@testo-cs.cz

Emtandem s.r.o.

Evropská 673/158
160 00 Praha 6

63986949

emtandem@emtandem.
cz

Truhlářství Woodarch s.r.o.

Pobřežní 249/46
186 08 Praha 8, Karlín

28615000

woodarch@woodarch.cz

Stolařství Josef Pintera

Nerudova 256/2
697 01 Kyjov

01784463

info@pintera.cz

Tomáš Dytrych

Blahoutova 643
530 12 Pardubice - Studánka

72824034

info@okna-dytrych.cz

TRUHLÁŘSTVÍ Vladimír
Netolický

Zaječice č.p. 36
431 11 Jirkov

10417991

info@truhlarstvinetolicky.cz

OKNA JUHA s. r. o.

Špálova 25
323 00 Plzeň

29092213

obchod@okna-juha.cz

Miroslav Šírer

267 41 Kublov 12

12243442

info@oknasirer.cz

TRUSTAV s.r.o.

K Popelce 2399/4
150 00 Praha 5

25031716

trustav@trustav.cz

WWD Ostaš, s.r.o.

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