VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 111. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 14.03.2017
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky schvaluje program schůze a provedla kontrolu plnění úkolů
vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města.
2. Rada města Dobrušky:
I) byla seznámena s nabídkami na nákup 2 ks osobních vozidle pro potřeby městského úřadu.
II)
schvaluje objednání a nákup osobního vozidla Suzuki Vitara 1,6 VVT 4x4
u společnosti REGINA a. s., IČ 42196841, dle cenové nabídky ze dne 08.03.2017 v celkové
ceně 539.153 Kč vč. DPH, zárukou 5 let a termínem dodání do 30.9.2017.
III)
schvaluje objednání a nákup osobního vozidla Suzuki Baleno 1,2 Comfort
u společnosti REGINA a. s., IČ 42196841, dle cenové nabídky ze dne 08.03.2017 v celkové
ceně 301.457 Kč vč. DPH, zárukou 5 let a termínem dodání do 31.03.2017.
3. Rada města Dobrušky při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nákup nové
velkoobjemové požární cisterny“ (dále také jen „zakázka“)
I)
byla seznámena s Posouzením splnění podmínek účasti ze dne 09.03.2017 a Zprávou o
hodnocení nabídek ze dne 09.03.2017.
II)
rozhoduje dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění zakázky, a to nabídky účastníka
THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, IČ 46508147.
Nabídková cena tohoto uchazeče činí 6.314.000 Kč bez DPH, tj. 7.639.940 Kč vč. DPH 21%.
Text Oznámení o výběru dodavatele tvoří přílohu.
III)
schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci zakázky s účastníkem, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější pro plnění zakázky, obchodní společností THT Polička, s. r. o.,
Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, IČ 46508147, a to v souladu s návrhem
smlouvy předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění zakázky.
IV)
ukládá Ing. Petru Zimovi, vedoucímu odboru rozvoje města
a) zajistit doručení Oznámení o výběru dodavatele dle bodu II. tohoto usnesení,
b) zajistit realizaci všech dalších potřebných úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

