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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
17.02.2020

Datum projednání v RM

24.02.2020

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
Veřejná zakázka zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“ –
zadávací podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000019

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Kancelář MěÚ

Zpracoval

Ing. Jiří Masařík

Datum projednání v PV

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Snížení
energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“, 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. Zdeněk Tomáš,
advokát,
01.05
jmenování hodnotící komise: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Tomáš Eichler,
Mgr. Pavel Káňa, Ing. Miroslav Franc, Ing. Jiří Masařík;
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
Mgr. Zdeňka Tomáše, advokáta, k rozhodování o vysvětlování, změnách
či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na
žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
-

Důvodová zpráva:
Viz níže
Výdaje jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2020 – ORJ 19.
Kontrola materiálu právníkem

Viz parafa
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Podpis vedoucího odboru: Ing. Jiří Masařík v.r.

Datum: 19.02.2020

Důvodová zpráva:
Předkládáme k odsouhlasení zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy městského
úřadu v Trutnově“.
Předpokládaná hodnota zakázky: 11.398.644,56 Kč bez DPH, přičemž:
a)
předpokládaná hodnota pro ČÁST I. je zadavatelem stanovena ve výši 10.936.692,06 Kč bez DPH;
a zároveň
b)
předpokládaná hodnota pro ČÁST II. je zadavatelem stanovena ve výši 461.952,50 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
ČÁST I. - Kompletní výměna otvorových výplní
IČ

Název

Sídlo

e-mail

OKNA EU s.r.o.

Legií 2062/46, 25101 Říčany Říčany, okres Praha-východ

44846746 hofman@okna.eu

PROPLAST K s.r.o.

Polní 468, 549 01 Nové Město
nad Metují

25950231 kubrt@proplast-k.cz

Window Holding a.s.

25089 Lázně Toušeň, Hlavní 456

28436024 trutnov@vekra.cz

PFT, spol. s r.o.

50601 Jičín - Holínské Předměstí,
U Javůrkovy louky 567

49813587 klicpera@pft.cz

SULKO s.r.o.

78901 Zábřeh, Československé
armády 981/41

47976969 iva.provaznikova@sulko.cz

ČÁST II. - Regulace a měření vytápění
Název

Sídlo

IČ

AKVA-MONT M. Svatoňovice s.r.o.

54234 Malé Svatoňovice, Hornická 72

27466248

Ferotherm plus sro

54103 Trutnov - Poříčí, Kladská
466

26003694

Jan Ryšavý

Pavla Křižikovského 517, Trutnov
541 01

73825387

TROCH s.r.o.
Milan Špicar

Petříkovická 32, 541 03 Trutnov
54101 Trutnov - Voletiny, Libavská 183

03476693
63225913

e-mail
jarda@akva-mont.cz
info@ferotherm.cz
rysavyjan@seznam.cz
info@trochsro.cz
milanspicar@post.cz

Přílohy
Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace včetně příloh (Návrh smluv o dílo – kompletní výměna otvorových výplní, regulace
a měření vytápění – pouze v elektronické verzi)

