
USNESENÍ z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2019 

 

1046/29/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 29. schůze Rady města 

Přerova konané dne 18. prosince 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 29. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 29. schůze 

Rady města Přerova. 

 

1047/29/3/2019 Veřejná zakázka: Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení základní 

školy Přerov, Trávník 27“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/19/V00028666 na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

"Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení základní školy Přerov, Trávník 27“, které vyplývají 

z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 

16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. rozhodla o výběru dodavatele ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, 

IČ: 45274517, kterého jako jediného účastníka výběrového řízení vybrala k uzavření smlouvy, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 

00 Praha 4, IČ: 45274517, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 785 000,00 Kč bez DPH, tj. 949 850,00 Kč s DPH. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 26. Rady města Přerova konané 

dne 7. listopadu 2019 (č. usn. 916/26/6/2019), pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 
V Přerově dne 18. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                    Mgr. Petr Kouba 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova  


