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

16.03.2020

Datum projednání v RM

23.03.2020

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

Návrh na usnesení RM

Městská policie

Zpracovali

Mgr. Radek Svoboda
Bc. Petra Synková

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup služebního vozidla pro Městskou
policii Trutnov - schválení výsledku výběrového řízení
Systémové číslo VZ: P20V00000012

Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Nákup služebního
vozidla pro Městskou policii Trutnov“, konkrétně účastníka č. 1 –
AUTOSTYL, a. s., Horská 579, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ:
24727741; nabídková cena 840.674,- Kč včetně DPH,
01.02
odkoupení osobního automobilu ve vlastnictví města Trutnova vybraným
dodavatelem,
pověřuje
02.01
Mgr. Radka Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k zajištění uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy,
zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
02.02
Mgr. Radka Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, pro případ, že by
vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí
o vyloučení vybraného dodavatele.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
viz níže

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – Městská policie ORJ 17, POL. 6122 investice – stroje, přístroje
a zařízení.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 17.03.2020

viz parafa
Podpis ředitele MP: Mgr. Radek Svoboda v. r.
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Předkládáme k odsouhlasení výsledek výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého
rozsahu. Ve stanovené lhůtě byla doručena 1 nabídka. Osloveni byli 4 dodavatelé.
V rámci výběrového řízení dojde k nákupu osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov a zároveň
k odkoupení níže uvedeného osobního automobilu ve vlastnictví města Trutnova (protiúčtem) vybraným
dodavatelem: Toyota Hilux – typ 2KD rok výroby 2006, RZ 3H2 9999, najeto 260 000 km).
Seznam doručených nabídek
Pořadové
Název a sídlo účastníka výběrového
číslo nařízení
bídky
AUTOSTYL, a. s., Horská 579, Střední
1
Předměstí, 541 01 Trutnov

Cena za dodání vozidla
vč. DPH

Cena za
odkup vozidla vč. DPH

Celková cena
k úhradě včetně DPH

694.771,90,-

145.902,10,-

840.674,-

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 700.000,- Kč bez DPH, (tzn. předpokládaná cena
zakázky je 847.000,- Kč včetně DPH).
Přílohy:
Protokol o otevírání obálek s nabídkami
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

