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

08.06.2020

Datum projednání v RM

15.06.2020

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Veřejná zakázka „Vybudování zázemí pro pálkové sporty“ – zadávací
podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000055

Název materiálu

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Kateřina Racková
Monika Vídeňská

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Vybudování zázemí pro pálkové sporty“,
01.02
zadávací podmínky k předmětné zakázce, dle předloženého návrhu,
01.03
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení, dle
předloženého návrhu, s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na
profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,
01.04
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení
Ing. Miroslav Franc, Kateřina Racková a Monika Vídeňská
01.05
jmenování hodnoticí komise ve složení
Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Petr Horčička, Ing. Miroslav Franc, Josef
Taláb a Kateřina Racková
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
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Podpis vedoucího odboru

Předkládáme k odsouhlasení zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem: „Vybudování zázemí pro pálkové sporty“, zadávané mimo režim zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 4.767.566,- Kč
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh výběrového řízení: VZMR
Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele: ANO
Okruh dodavatelů k obeslání výzvou
Dodavatel
Doručovací adresa
5. května 544
3K stavby, s.r.o.
542 24 Svoboda nad Úpou
Elektrárenská 537
INFRASTAV, s.r.o.
Trutnov – Poříčí
541 01
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ
TRUTNOV, s.r.o.

Zahradní 75
541 01 Trutnov

Příloha:
Zadávací dokumentace včetně příloh

IČO

e-mail

03222683

kyncl@3kstavby.cz

27511677

info@infrastav.cz

64255352

sdt@sdttu.com

