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Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.11.2021 

 

Přítomni:M.Paluska,J.Heroldová,J.Železný,J.Korouš,J.Martinec 

 

Omluveni:Z.Fejfar 

Hosté:Ing.Věra Růžičková 

 

Jednání kontrolního výboru (dále KV) zahájil a řídil předseda KV. 

Program: 1.dokončení kontroly  Veřejná zakázka „STAVEBNÍ ÚPRAVY A OBNOVA INTERIÉRU 

KULTURNÍHO STŘEDISKA PEČKY – I. etapa“ 

       

       

 

Body jednání:  

Ad.1) Kontrolnímu výboru byly předloženy dokumenty v písemné podobě.Tato složka 

obsahovala:jmenování členů hodnotící komise,jmenování náhradníků,výzvu k podání 

nabídky,tabulku uchazečů včetně nabídkové ceny podle které výběrová komise 

hodnotila,podepsanou smlouvu s vítězným uchazečem,jednotlivé dodatky ke smlouvě a další. 

Výzva k podání nabídek byla řádně zveřejněna na portálu „vhodné-uveřejnění.cz“ 

Hodnotící komise hodnotila celkem čtyři nabídky od firem:                                                                                                

Prostav s.r.o. Na Chmelnici 533/34, Poděbrady                                                                                                            

MATEX HK s.r.o. Kladská 181/55, Hradec Králové                                                                                               

Šperk Daniel,Budiměřice 147                                                                                                                                  

Energie AG Kolín a.s,Legerova 21,Kolín   

Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma MATEX HK s.r.o.                                                                       

Nabídková cena v Kč bez DPH  4 769 802,46                                                                                                                    

Nabídková cena v Kč  s DPH     5 771 460,98 

Všechny tyto informace jsou zveřejněny na portálu „vhodné -uveřejnění.cz“                                                      

Je zde volně dostupná:výzva k podání nabídek,protokol o prohlídce místa plnění,zadávací 

dokumentace,přílohy k zadávací dokumentaci,smlouva o dílo,dodatky ke smlouvě o dílo. 
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Ad 2) Z uvedených dokumentů nebylo členům KV zřejmé, jakým způsobem jsou uchovány 

jednotlivé nabídky. Podle čeho jsou kontrolovány výběrovou komisí výkazy 

výměr?Vysvětlení podala Ing.Růžičková.Tyto informace nejsou veřejně dostupné.Zadavatel 

se jako oprávněná osoba k dokumentům přes zabezpečený přístup dostane.Jednotlivé 

nabídky,včetně nabídky vítězného uchazeče dostal KV k nahlédnutí. 

 

 

 

Ad3) Kontrolní výbor konstatuje že při kontrole neshledal žádné nedostatky. 

 

 

 

 

 

Příští zasedání dne: Další termín jednání KV nebyl vzhledem k zhoršující se pandemické                                    

situaci stanoven. 

 

Zápis vytvořil:  

Milan Paluska                                                                                                                                                            

předseda KV 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        

 

 

 


