Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2021
Wellness Kuřim – rekonstrukce VZT – zahájení VŘ
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Název (předmět) zakázky:
„Wellness Kuřim – rekonstrukce VZT“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-001
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitní řízení.
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná osoba Ing. Renata Havlová.
Administraci veřejné zakázky provádí společnost AQE Administration, s. r. o., Lublaňská 1319/7,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 07102798, která sestavila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo, tyto byly připomínkovány.
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnoticím kritériem je nejnižší
nabídková cena, odbor investiční (dále jen OI) nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek, což umožňuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek.
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Wellness
Kuřim – rekonstrukce VZT“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
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Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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