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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
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Bc. Roman Béla
sociálních věcí,
Mgr. Dušan Rejl
23.11.2020
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Pořízení DHM Pečovatelskou službou Trutnov
RM_2020-921/16
Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
se záměrem Pečovatelské služby Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný
majetek, tj. 3 osobní automobily tovární značky TOYOTA model PROACE
CITY VERSO, dle předloženého návrhu.
16.11.2020

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Přílohy
Zadávací dokumentace
Zpráva o hodnocení nabídek
Návrh kupní smlouvy
Výdaje jsou kryty investičním fondem organizace
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 20.11.2020

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Ředitel Pečovatelské služby Trutnov předložil Odboru SVŠZ MěÚ v souladu s Čl. VII zřizovací listiny žádost
o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku (DHM). Jedná se o 3 osobní automobily tovární
značky TOYOTA model PROACE CITY VERSO, a to s karoserií MPV (1 ks), s prodlouženou délkou karoserie MPV (1 ks) a s prodlouženou délkou karoserie MPV + tažným zařízením (1 ks).
Důvody pořízení:
Dosluhující služební automobily z let 2006 a 2007, jejichž problematický stav potvrdila i poslední technická
kontrola, a zajištění přímého výkonu pečovatelské služby, mj. pokrytí permanentně narůstajícího počtu rozvážených obědů klientům.
Způsob pořízení:
V souvislosti s pořízením 3 služebních automobilů byli osloveni 4 prodejci vozidel. Organizace obdržela nabídky od dvou z nich. Oba tito prodejci splnili podmínky poptávkového řízení.





AUTOSTYL a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov - zaslána nabídka
OLFIN Car s.r.o., Královédvorská 517, 541 01 Trutnov – zaslána nabídka
Emil Frey ČR, s.r.o., Pekařská 638, 155 00 Praha 5
Porsche Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1708/25b, 500 02 Hradec Králové 2 – člen skupiny Porsche
Inter Auto CZ spol. s r.o.
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Předložené nabídky byly hodnoceny podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci (viz příloha), tj. byly seřazeny dle výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH, přičemž nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou byla hodnotící komisí stanovena jako nejvýhodnější. Podrobnosti jsou uvedeny
ve zprávě o hodnocení nabídek (viz příloha).
1. AUTOSTYL a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov, nabídková cena včetně DPH 1.433.800,- Kč
2. OLFIN Car s.r.o., Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, nabídková cena včetně DPH 1.965.966,- Kč.
Specifikace vítězné nabídky je součástí návrhu kupní smlouvy (viz příloha). Podrobná specifikace výše uvedených vozidel tovární značky TOYOTA model PROACE CITY VERSO je k dispozici v tištěné podobě na
Odboru SVŠZ MěÚ.
Financování záměru:
Za účelem pořízení 3 služebních automobilů byl Radou města Trutnova vyjádřen Pečovatelské službě Trutnov souhlas s převodem finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic (viz
usnesení RM_2020-921/16 ze dne 14.09.2020).

