
Zpráva pro XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 30. listopadu 2017 

________________________________________________________________ 
 

1.14 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování akce „Úprava prostranství 
autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ 
 
 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI  
  
Odůvodnění:  
Město Varnsdorf obdrželo příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 
na projekt „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ ve výši 90% 
z celkových uznatelných nákladů projektu.  
Administraci zadávacího řízení, na základě uzavřené smlouvy, pro město realizuje firma VIA 
Consult a. s., Brno - Mgr. et. Bc. M. Konečný. V zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku, která byla zadána jako podlimitní veřejná zakázka v užším řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obdržel zadavatel jedinou 
nabídku od účastníka „Společnost_SG_autobusové nádraží ve Varnsdorfu“, vedoucí účastník 
společnosti: SaM silnice a mosty a.s., účastník společnosti: Gardenline s.r.o., IČO: 25018094, 
se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa v celkové výši 34 896 237,43 Kč bez DPH. 
Nabídka tohoto účastníka splnila všechny požadavky kladené na ni zadávací dokumentací a 
zákonem. Rada města rozhodla dne 09.11.2017 o výběru dodavatele veřejné zakázky. Po 
zaslání rozhodnutí uchazeči a před podpisem smlouvy byl celý spis zaslán poskytovateli 
dotace ke kontrole. Až po provedené kontrole je případně možné podepsat smlouvu 
s vybraným dodavatelem. Vzhledem k celkové finanční výši akce a poslednímu jednání 
zastupitelstva v roce 2017, je ZM předložen návrh na pověření starosty města podpisem 
smlouvy s vybraným dodavatelem a zajištění financování akce nad rámec poskytnuté dotace. 
Administraci dotace, na základě uzavřené smlouvy, pro město zajišťuje společnost DPU 
REVIT s. r. o., Praha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci 
„Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ se „Společností_SG_autobusové 
nádraží ve Varnsdorfu“, vedoucí účastník společnosti: SaM silnice a mosty a.s., účastník 
společnosti: Gardenline s.r.o., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 
ve výši 34 896 237,43 Kč bez DPH. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Úprava 
prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ nad rámec poskytnuté dotace. 
 
Příloha: Rozhodnutí o výběru dodavatele  
 

 


