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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

-

Zpracoval

15.06.2020 Odbor majetku města

Monika Slavková
Mgr. Petra Synková

Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
Veřejná zakázka „Rekonstrukce finské chaty č. 25 v rekreačním areálu Dolce
u Trutnova – opakovaná zakázka“ – schválení výsledku výběrového řízení
Systémové číslo VZ: P20V00000046

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce finské
chaty č. 25 v rekreačním areálu Dolce u Trutnova – opakovaná zakázka“,
konkrétně účastníka Stavby Volanov s.r.o., Na Statku 31, 541 01 Trutnov Volanov, IČ 01562681; nabídková cena 937.724,- Kč včetně DPH,
pověřuje
02.01
Ing. Štěpánku Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, 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
Ing. Štěpánku Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, pro případ, že by
vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o
vyloučení vybraného dodavatele; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Předkládáme k odsouhlasení výsledek výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
Ve stanovené lhůtě byla doručena 1 nabídka, přičemž bylo osloveno 6 dodavatelů a výzva byla zároveň
zveřejněna na profilu zadavatele.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 677.947,- Kč, (tzn. předpokládaná cena zakázky je 820.315,87
Kč včetně DPH).
Seznam hodnocených nabídek
Pořadové
Nabídková cena v Kč
číslo
Název a sídlo účastníka výběrového řízení
včetně DPH
nabídky
Stavby Volanov s.r.o., Na Statku 31, 541 01 Trutnov 1
937.724
Volanov
Přílohy:
Protokol o otevírání obálek s nabídkami
Zprávy o hodnocení nabídek
Akce je zahrnuta v rozpočtu ODPA 3429, POL 5171, ORJ 39, ORG 39001242
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 10.06.2020

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru:

Ing. Štěpánka Musilová

