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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

17.02.2020

Datum projednání v RM

24.02.2020

Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Zpracoval
Městská policie

Mgr. Radek Svoboda
Bc. Petra Synková

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
Veřejná zakázka „Nákup služebního vozidla pro Městskou policii Trutnov“ –
zadávací podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000012

Porada vedení
doporučuje
01.01.
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup
služebního vozidla pro Městskou policii Trutnov“,
01.02
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
01.03
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení, dle
předloženého návrhu,
01.04
Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení
Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Roman Kyncl a Bc. Petra Synková
01.05
jmenování hodnotící komise ve složení
Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Roman Kyncl, Mg. Tomáš Eichler, Bc. Petra
Synková,
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně
nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení,
kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně
dalších, tak aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž
lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a
akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů
souvisejících,
pověřuje
02.01
Mgr. Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov, 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.
Přílohy
Zadávací dokumentace včetně příloh
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – Městská policie ORJ 17, POL. 6122 investice – stroje, přístroje a
zařízení.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 19.02.2020

viz parafa
Podpis ředitele MP: Mgr. Radek Svoboda v.r.
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Předkládáme k odsouhlasení zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem: „Nákup služebního vozidla pro Městskou policii Trutnov“, zadávané mimo režim zákona
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 sb. v platném znění.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Druh veřejné zakázky:
Druh výběrového řízení:
Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele:

700.000 Kč
dodávky
VZMR
NE

Okruh dodavatelů k obeslání výzvou
Dodavatel

Sídlo

IČO

e-mail

T-Motor Zlín

Louky 431,
763 02 Zlín, Louky

25303431

jiri.vavrusa@t-motor.cz

EMIL FREY ČERNÝ
MOST

Skorkovská 1575,
198 00 Praha 14

45805270

martin.souček@emilfrey.cz

Auto Junek s.r.o.

Studenec 291,
512 33 Studenec

26001527

info@autojunek.cz

Autocentrum BARTH
a.s.

Hůrka 1798,
530 12 Pardubice – Bílé
Předměstí

25278924

michal.burkon@autocentrum.
cz

