VÝPIS Z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 8. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 19.12.2014
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo, na dodávku a montáž zařízení
k měření a regulaci systému vzduchotechniky objektu školní jídelny a kuchyně ZŠ Fr.
Kupky v Dobrušce, v přiloženém znění, se společností RIKMO s.r.o., IČ 25937090,
DIČ CZ25937090, Okružní 704, 530 03 Pardubice, dle cenové nabídky ze dne
12.12.2014, v celkové ceně 115.500 Kč bez DPH.
2. Rada města Dobrušky při zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ J. A. Komenského – Dobruška, Komenského čp. 577“
(dále také jen „zakázka“)
I. byla seznámena s Protokolem o posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 5 zákona II. ze
dne 18.12.2014 a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.12.2014;
II. vylučuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, uchazeče Ritus, s. r. o., Krásné 1, 538 25 Nasavrky, IČ 27501345,
z další účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou zakázku z důvodu nesplnění
kvalifikace. Důvody pro vyloučení jsou blíže specifikovány v Oznámení o vyloučení
uchazeče z účasti v zadávacím řízení, které tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu;
III. vylučuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, uchazeče Vladimír Kropáček - EUROSTRIP, Kramolna 145,
547 01 Náchod, IČ 44441835, z další účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou zakázku
z důvodu nesplnění kvalifikace. Důvody pro vyloučení jsou blíže specifikovány v
Oznámení o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, které tvoří přílohu č. 6
tohoto zápisu;
IV. rozhoduje dle § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné
zakázky, a to nabídky obchodní společnosti PS-STAV Náchod, s. r. o., Na Hamrech 1444,
547 01 Náchod, IČ 28858531; text Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky tvoří přílohu
tohoto zápisu;
V. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla dle bodu VI.
tohoto usnesení vybrána jako nejvhodnější, obchodní společností PS-STAV
Náchod, s. r. o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČ 28858531, ve znění v souladu
s návrhem smlouvy předloženým vybraným uchazečem v jeho nabídce na plnění zakázky
a v souladu s dalšími částmi nabídky tohoto uchazeče, a to za podmínky, že v zákonné
lhůtě nebudou podány námitky proti rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazečů dle
bodů II. a III. tohoto usnesení či proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky dle bodu IV. tohoto usnesení;
VI. ukládá Ing. Petru Zimovi, vedoucímu odboru rozvoje města, zajistit realizaci všech
dalších potřebných úkonů dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Rada města Dobrušky schvaluje výběr dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby Zpracování lesních hospodářských osnov. Tímto dodavatelem je Lesnická
projekce Frýdek-Místek, a. s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25351079.
Rada města Dobrušky zároveň ukládá Ing. Snozovi předložit konečné znění návrhu
smlouvy o dílo k projednání.
4. Rada města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 1 k Organizační směrnici Odepisování
majetku města Dobrušky, Odpisový plán, kterým se ruší zůstatková hodnota majetku při
odepisování ve výši 5 %, v přiloženém znění.

