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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu

09.03.2020

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Ing. Miroslav Franc
Bc. Petra Synková

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“ – zadávací podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000026

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce pěší
zóny v ulici Horská“, 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 výběrovém řízení, dle
předloženého návrhu,
01.04
Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení
Bc. Petra Synková, Monika Vídeňská, Mgr. Denisa Pavlová.
01.05
jmenování hodnotící komise ve složení
Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Miroslav Franc, Mgr. Pavel Káňa, Ing. David
Jelínek, Mgr. Petr Horčička.
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.
Přílohy:
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a jejích příloh
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10018009.
Kontrola materiálu právníkem
Datum:

viz parafa
Podpis vedoucího odboru

Předkládáme k odsouhlasení zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: „Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“.
Předpokládaná hodnota zakázky: 33.200.000,- 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
STRABAG a.s.
Kladská 1082
Odštěpný závod Praha
500 03 Hradec Králové
oblast Hradec Králové

IČO

e-mail

60838744

strabag.praha@strabag
.com

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice

42196868

reditelstvi@msilnice.cz

COLAS CZ, a.s.

Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ
19000

26177005

dss@colas.cz

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181/55, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec
Králové

25968807

info@matex.org

EUROVIA CS, a. s.

Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1

45274924

sekretariat@eurovia.cz

