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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 13. února 2014 

 
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, Mgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Sláma 

Omluveni: Eva Kordová 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

Záležitosti OSM  

Schválení výběrového řízení – Středisko pro volný čas dětí a mládeže – stavební úpravy a dodávka 

nábytku 

Obě investiční akce jsou součástí česko-saského projektu „Společná cesta k přírodním vědám“. 

Předpokládaná cena stavebních úprav je 850 tis. Kč bez DPH a dodávky nábytku 310 tis. Kč bez DPH.  

Hodnotícím kritériem byla stanovena v obou případech nejnižší nabídková cena bez DPH. Výběrové 

řízení bylo vystaveno na webu Města a dále byli uchazeči obesláni. 

Bylo obesláno 7 uchazečů na stavební činnost a výzva se zadávací dokumentací byla veřejně 

vystavena na portále města. Ze soutěže se omluvili 3 potenciální uchazeči. Do soutěže se přihlásilo 9 

uchazečů. Pět uchazečů bylo vyzváno k doplnění podkladů nebo povysvětlení nabídky. Byl vyloučen 

pouze jeden uchazeč (INSTAV stavební práce s.r.o.) pro nesplnění kvalifikačních předpokladů 

(neprokázal autorizaci v oboru pozemní stavby). V rámci zadávacího řízení na dodávku nábytku do 

SPVČDM bylo obesláno celkem 8 firem a výzva se zadávací dokumentací byla veřejně vystavena na 

portále města. Ze soutěže se omluvil jeden uchazeč. Do soutěže se přihlásili 3 uchazeči. Dva uchazeči 

byli obesláni k doplnění kvalifikace a v termínu podklady dodali.  

 
Usnesení RM č. 72/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče VNUČKO, 

spol. s r. o., IČ 60915188, sídlem 50704 Třtěnice 6 - okr. Jičín na realizaci akce „Stavební úpravy ve 

Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov“ za cenu 766.955,- Kč vč. DPH a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Nábytek Styl 

spol. s r.o. IČ 25965123, sídlem Havlíčkovo nám. 1765, 51101 Turnov, na realizaci akce „Dodávka 

nábytku do Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov“ za cenu 304.911,- Kč vč. DPH a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

 (Hlasování:8/0/0) 

 

 

V Turnově 17.2.2014 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke     Ověřil: Mgr. Otakar Špetlík 


