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.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Jmenování hodnoticí komise - Sportovní plocha na ul. Brněnská
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Sportovní plocha na ul. Brněnská“
II-OI-2022-002
OI

V rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Sportovní plocha na ul. Brněnská“
proběhne výběr na základě hodnotícího kritéria
 nejnižší nabídková s váhou 60 %
 účelnost a estetika s váhou 40 %.
V souladu s Interní směrnicí S1/2022/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bude
použito hodnocení dle čl. 8, bod 2a a je tedy třeba jmenovat Komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek nejméně 3-člennou včetně 3 náhradníků.
Vzhledem k povaze veřejné zakázky OI navrhuje Radě města jmenování komise ve složení takto:
člen komise

náhradník

Ing. Petr Ondrášek

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

Ing. Arch. Petr Němec

Ing. Pavel Šudák

p. Stanislav Bartoš

Ing. Jaroslav Hamřík

Mgr. Bc. Hana Kočevová

Mgr. Markéta Pospíšilová

Vytvořeno 20.04.2022 15:02:33
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Návrh na usnesení:
RM
jmenuje
v souladu s čl. 8, bodu 2a Interní směrnice S1/2022/RM, o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na stavební práce
v rámci investiční akce „Sportovní plocha na ul. Brněnská".
Termín plnění: 30.06.2022
Zodpovídá: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního
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