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

-

Datum projednání v RM

04.05.2020

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Veřejná zakázka „Volejbalové kurty se zázemím“ – zadávací podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000045

Název materiálu

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Ing. David Jelínek
Bc. Petra Synková

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Volejbalové kurty se zázemím“,
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
Ing. Miroslav Franc, Ing. David Jelínek a Bc. Petra Synková
01.05
jmenování hodnotící komise ve složení
Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. arch. Michal Rosa, Ing. Miroslav Franc, Ing.
David Jelínek a 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
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.

Akce je zahrnuta v rozpočtu ORG 10020015
Kontrola materiálu právníkem
Datum:

Podpis vedoucího odboru
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Předkládáme k odsouhlasení zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem: „Volejbalové kurty se zázemím“, zadávané mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb. v platném znění.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 4.500.000,- Kč
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh výběrového řízení: VZMR
Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele: NE
Okruh dodavatelů k obeslání výzvou
Dodavatel
Doručovací adresa

IČO

e-mail

49618555

info@sport-technik.cz

Sport-Technik Bohemia
s.r.o.

Sokolovská 126/40, 186 00
Praha 8

UTsport s.r.o.

Praha 6, Vokovice, Nad lávkou
672/5

03760359

utsport@post.cz

pm trávníky s.r.o.

Zruč-Senec, Senec, Senecká 33

29113954

pavel@pm-travniky.cz

SPORTECH CZ a.s.

Praha 1, Malá Strana, Újezd
450/40

29266793

firma@polytansport.cz

JIKOMSTAV s.r.o

Praha 3, Žižkov, Kostnické
náměstí 498/8

02613441

moucek@jikomstav.cz

Přílohy:
Zadávací dokumentace včetně příloh

