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USNESENÍ z 98. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2014

3774/98/1/2014 Program 98. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 98. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2014

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 98. schůze Rady města 
Přerova.

3775/98/2/2014 Veřejná zakázka „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ 
BRKO“ – vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „PŘEROV –
SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“, zahájeného na základě usnesení                        
č. 3464/92/5/2014 z 92. schůze Rady města Přerova konané dne 4. června 2014, byla pro Část 
2. veřejné zakázky zadavateli doručena jediná nabídka

2. ruší zadávací řízení Části 2. veřejné zakázky na dodávky „PŘEROV – SYSTÉM PRO 
SEPARACI A SVOZ BRKO“, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona              
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení 
pouze jediné nabídky

3. vylučuje, v souladu s ustanovením § 76 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení Části 1. veřejné zakázky 
na dodávky „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ uchazeče č. 2 
Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 1544, PSČ 250 
01, IČ: 26684055 pro nevyhovění nabídky požadavkům § 71 odst. 8, písm. a) zákona

4. vylučuje, v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení Části 1. veřejné zakázky 
na dodávky „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ uchazeče č. 3          
SSI Schäfer s.r.o., Hranice, Tovární čp. 325, PSČ 753 00, IČ: 61060755, z důvodu nesplnění 
požadavků zadavatele

5. ruší zadávací řízení Části 1. veřejné zakázky na dodávky „PŘEROV – SYSTÉM PRO 
SEPARACI A SVOZ BRKO“, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona              
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu,                   
že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka

V Přerově dne 3. září 2014

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                                      Mgr. Dušan Hluzín
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova


