
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 20. června 2013 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, František Zikuda, Karel 

Jiránek, Ing. Tomáš Sláma, ThMgr. Ondřej Halama,  

Omluveni: Eva Kordová, MUDr. Martin Hrubý  

 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

Na základě usnesení RM a ZM byla vypsána 2.5.2013 veřejná zakázka na dodavatele stavby 

WMŠ v Turnově. Do soutěže se přihlásili 4 firmy, z kterých byla jedna firma vyloučena 

z důvodu překročení maximální zadávací ceny. Na profilu zadavatele byla zadávací 

dokumentace stáhnuta více než 20x. 

Komise pro otevírání obálek veřejné zakázky „Waldorfská mateřská škola Turnov“ se sešla ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Bc. Martin Féna, Josef Kobosil. 

Hodnotící komise veřejné zakázky „Waldorfská mateřská škola Turnov“ ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Bc. Martin Féna, Josef Kobosil, Karel Jiránek, Ing. Petr Soudský, Tomáš Hudec, 

náhradníci: Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková, Mgr. Jaromír Frič se sešla na dvou 

jednáních. 

Pořadí uchazečů, jejich nabídky byly hodnoceny: 

           Nabídková cena bez DPH 

1. Brex, spol. s r.o.      17.338.598,50 Kč 

     se sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23         

    IČ: 402 32 549 

2. Helios Bau, spol. s.r.o.     17.941.216,40 Kč 

     se sídlem: Jičínská 1073, 293 01 Mladá Boleslav 

     IČ: 492 85 289         

3. Metrostav, a.s.      19.390.266,00 Kč 

     se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 

    IČ: 000 149 15 

 

Vyloučení uchazeči: 

1. Stavo-Union, stavební společnost s r.o.  

     se sídlem: V Áleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou 

                 IČ: 254 07 317 

 

 



V rámci tohoto zadávacího řízení byly hodnoceny tři nabídky, které byly hodnoceny podle 

jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za 

realizaci předmětu zakázky nabídl uchazeč Brex, spol. s r.o., a proto se jeho nabídka v hodnocení 

umístila na 1. místě. 

Součástí cenové nabídky je demolice stavby, nová stavba mateřské školy, interiér vč. 

kuchyňského zařízení, zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení, altán. Mimo dodávku je 

zahrada, na kterou jsme podali žádost do OPŽP.  

Rozpočet projektu zahrady (vč. nákladů na zpracování žádosti  dotaci) ... 1.040.748,19 Kč vč. 

DPH (21%), z toho naše spoluúčast (včetně nezpůsobilých výdajů) 114.413,65 Kč 

Žádost byla formálně přijata. Výsledek bychom měli vědět do konce července. 

V případě, že nedojde k odvolání ostatních soutěžících předpokládáme, že stavba započne 

v průběhu července 2013, skončí na konci června 2014 a od září zde již bude standartně 

fungovat MŠ. Ke stěhování WMŠ do provizória v budově OAHŠ bude probíhat 4. Července 

2013. Zbytné vybavení WMŠ je přednostně nabízeno k odkupu turnovským MŠ, následně 

turnovským občanským sdružením a spolkům. 

 

Usnesení č. 337/2013 

RM schvaluje na základě výsledků výběrového řízení dodavatele stavby Waldorfská mateřská 

škola Turnov firmu Brex, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 17 338 598,50,-Kč bez DPH  

(20 979 704,19,-Kč vč. DPH). 

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

 

 

 

   Ing. Tomáš Hocke       Ing. Jaromír Pekař 

         starosta              místostarosta 

 

 

 
 


