MĚSTO SEZEMICE
VÝPIS

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE
Den konání jednání: 02. 07. 2013
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
Sezemice
Usnesení č. R/103/11/2013
Rada města Sezemice po projednání
I. schvaluje zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za
podmínek dle § 25 a podle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v
platném znění, k zadání veřejné zakázky „Zateplení objektů MŠ Sezemice“
II. schvaluje
1. výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení na výběr zhotovitele zakázky „Zateplení objektů MŠ Sezemice“
2. zadávací dokumentaci a pokyny ke zpracování nabídky k veřejné zakázce na
stavební práce na akci „Zateplení objektů MŠ Sezemice“ (název zakázky – Výběr
zhotovitele zakázky „Zateplení objektů MŠ Sezemice“) v souladu s ustanovením § 21
odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně příloh:
a)
krycí list nabídky
b)
vzor čestného prohlášení – základní kvalifikace dle § 53 zákona
c)
vzor čestného prohlášení – splnění podmínek dle § 68 zákona
d)
čestné prohlášení – seznam významných stavebních prací realizovaných
dodavatelem v posledních 5 letech
e)
obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
f)
projektová dokumentace pro provedení stavby
g)
výkaz výměr
III. schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce na akci „Zateplení objektů MŠ Sezemice“:
1. DELFIN – HK, spol. s r.o., IČ 26007584, E. Beneše 1533, 50012 Hradec Králové
2. IVEXI s.r.o., IČ 25298968, Bratranců Veverkových 680, 53002 Pardubice
3. MARHOLD a.s., IČ 15050050, Jiráskova 169, 53002 Pardubice
4. REDOMO a.s., IČ 25937499, Vážní 1064, 50003 Hradec Králové
5. STAKVO s.r.o., IČ 27472221, Zámecká 18, 53002 Pardubice
IV. zřizuje Hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení objektů MŠ
Sezemice“ a jmenuje její členy:
1. Ing. Ludvík Blažek, zástupce firmy INGENIRING KRKONOŠE a.s.
2. zástupce firmy INGENIRING KRKONOŠE a.s.
3. Martin Staněk (náhradník – Bc. Irina Rálišová)
4. František Matúšů (náhradník - Mgr. Hana Krátká)
5. Ing. Ivan Vrabec (náhradník Ing. Jiří Wimmer)
V. pověřuje Hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení objektů MŠ
Sezemice otevřením obálek s nabídkami, posouzením kvalifikace, hodnocením nabídek
a předložením návrhů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ke
splnění veřejné zakázky

VI. ukládá místostarostovi města zajistit
1. veškeré úkony související s organizací zadání veřejné zakázky stanovené zák.
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. předání zadávací dokumentace a jmenného seznamu členů hodnotící komise firmě
firmu INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ: 274 72 493, se sídlem Pražská 135,
Trutnov, která byla na 9. schůzi Rady města Sezemice dne 06. 06. 2013 usnesením
R/93/9/2013 pověřena výkonem zadavatelských činností na výše uvedenou akci.
Z: místostarosta města
T: 15. 07. 2013

Martin Staněk
starosta města

Vlastimil Plecháček
místostarosta města

