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USNESENÍ ze 71. schůze Rady města Přerova konané dne 18. července 2013

2629/71/1/2013 Program 71. schůze Rady města Přerova konané dne 18. července 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 71. schůze Rady města Přerova konané dne 18. července 2013

2. schvaluje Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze Rady města 
Přerova.

2630/71/2/2013 Veřejná zakázka „Zajištění energetických úspor objektu Základní 
školy U Tenisu“ – rozhodnutí o námitkách

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovět námitkám uchazeče zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“, společnosti 
POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ: 255 27 380.

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí v rozsahu dle přílohy č. 2

3. pověřuje osobu zastupující zadavatele při výkonu práv dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,        
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost APC Consulting s.r.o.,         
se sídlem: Příční 861/4, 750 02 Přerov, IČ: 268 72 056, zajištěním veškerých souvisejících 
administrativních úkonů.

4. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, aby pro externího 
administrátora,společnost APC Consulting s.r.o., se sídlem: Příční 861/4, 750 02 Přerov,       
IČ: 268 72 056, zajistil uveřejnění vyhlášení, včetně všech schválených dokumentů týkajících 
se veřejné zakázky, na profilu zadavatele, v souladu s požadavky, které pro tuto povinnost 
stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
případně další související zákonné předpisy a vyhlášky.

2631/71/3/2013 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 -
2023“ – rozhodnutí o námitkách

Rada města Přerova po projednání:

1. rozhodla v souladu s ustanovením § 111, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovět námitkám uchazeče zadávacího řízení 
významné veřejné zakázky „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 – 2023“, společnosti 
ČSAD Vsetín a.s., Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, IČ: 451 92 120

2. schvaluje odůvodnění rozhodnutí v rozsahu dle Přílohy č. 2

3. pověřuje osobu zastupující zadavatele při výkonu práv dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,       
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost Unitender, s.r.o., Podzámčí 
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482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zajištěním veškerých souvisejících administrativních 
úkonů.

4. ukládá odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, aby pro externího administrátora, 
spol. Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, zajistil uveřejnění rozhodnutí, 
včetně všech schválených dokumentů týkajících se veřejné zakázky, na profilu zadavatele,       
v souladu s požadavky které pro tuto povinnost stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně další související zákonné předpisy               
a vyhlášky.

V Přerově dne 18. července 2013

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                        Michal Zácha, DiS.
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova


