Výpis usnesení
ze zasedání rady města 25/2015
ze dne 10. 8. 2015

247/2015

Prodloužení nočního klidu
Rada města schválila prodloužení nočního klidu do 24,00 hodin při
hudební produkci pořádané dne 14. 8. 2015 na fotbalovém stadionu.

248/2015

Žádost o povolení průjezdu závodního vozu na komunikaci Slušovice
– Neubuz u letiště Bílá Hlina
Rada města schválila částečnou uzavírku pro průjezd závodního vozu
ŠKODA FABIA S2000 na komunikaci Neubuz Slušovice v lokalitě Bílá
Hlina dne 18. 8. 2015 v čase od 13 do 17 hodin z důvodu nastavení
podvozku tohoto vozidla.

249 - 251/2015 Výběrové řízení – rozhodnutí o výběru dodavatele na akci
„Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za
hřbitovem města Slušovice“
Usnesení o vyloučení uchazečů
Rada města na základě návrhu hodnotící komise rozhodla ve smyslu
zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče
CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, Zlín, IČ: 1643541
Odůvodnění:
Nabídka obsahovala návrh Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské
činnosti a autorského dohledu, který nebyl nikým podepsán. Tuto
podmínku zadavatel výslovně stanovil v zadávací dokumentaci. Bylo
uvedeno, že nepodepsaný návrh smlouvy o díle je nepodepsanou
nabídkou, která bude z dalšího posuzování vyřazena.
Rada města na základě návrhu hodnotící komise rozhodla o vyloučení
z další účasti v zadávacím řízení uchazeče UPOSS, spol. s r.o. ,
Uherskobrodská 962, Luhačovice, IČ: 423 40 918.
Odůvodnění:
Dle zadávací dokumentace byl dodavatel povinen v nabídce předložit
čestné prohlášení o skutečnosti, že ke dni uzavření smlouvy poskytne
bankovní záruky za řádné a včasné provedení díla a čestné prohlášení o
poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek.
Uchazeč předložil pouze čestné prohlášení o poskytnutí bankovní záruky
za řádné a včasné provedení díla, čestné prohlášení o bankovní záruce za
řádné plnění záručních podmínek však nabídka neobsahovala a tím nebyly
splněny zadávací podmínky.
Rada města na základě návrhu hodnotící komise rozhodla o vyloučení
z další účasti v zadávacím řízení uchazeče MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc, IČ: 646 10 357.

Odůvodnění:
Dle zadávací dokumentace byl dodavatel povinen předložit četné
prohlášení o bankovní záruce za řádné a včasné provedení díla a čestné
prohlášení o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních
podmínek. Uchazeč čestná prohlášení nedoložil a tím nebyly splněny
zadávací podmínky.
252/2015

Usnesení o výběru nejvhodnější nabídky
Rada Města Slušovice na základě návrhu hodnotící komise v souladu s
ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny na veřejnou zakázku „Rekonstrukce náměstí,
Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města
Slušovice“ takto:
dodavatelem zakázky bude firma ARCH DESIN, s. r. o., Sochorova
3178/23, Brno-Žabovřesky, IČ: 25764314, která předložila nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou.

253/2015

ZŠ Slušovice – žádost o povolení výjimky nejvyššího počtu žáků
Rada města schválila povolení výjimky nejvyššího počtu žáků ve školním
roce 2015-2016 v šestém ročníku Základní školy Slušovice.

