Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 4A. schůze rady města konané dne 25. února 2021

Usnesení č. RM 21 04A 30 01
Rada města projednala nové skutečnosti ohledně jmenování členů Komise pro dopravu
a životní prostředí a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 04 30 01 ze dne 23.02.2021 v plném znění a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena Komise pro dopravu a životní prostředí pana
Ing. Pavla Obrdlíka, a to ke dni 01.03.2021.
Usnesení č. RM 21 04A 36 01
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Poskytování hlasových
a datových služeb“, v předpokládané hodnotě 21,6 mil. Kč bez DPH, kde město Děčín bude
vyhlašovat veřejnou zakázku jako centrální zadavatel a zastupuje jím zřízené příspěvkové
organizace a
schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.

vyhlášení veřejné zakázky na služby v nadlimitním otevřeném režimu,
uzavření smluvního závazku na 3 roky,
složení jistoty ve výši 500.000,00 Kč,
hodnocení nabídkové ceny elektronickou aukcí,
zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek, a

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2011-0423/OPO ze dne 22.08.2011 na poskytnutí
služeb v měsíci dubnu.
Usnesení č. RM 21 04A 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky Údržba komunikací a
bere na vědomí
informace spojené s budoucím plněním této veřejné zakázky.

Usnesení č. RM 21 04A 36 03
Rada města projednala problematiku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Sběrný
dvůr“ a
bere na vědomí
informace spojené s odpověďmi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
Usnesení č. RM 21 04A 36 04
Rada města projednala problematiku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Nakládání s odpady“ a
bere na vědomí
informace spojené s odpověďmi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň
po úpravě
schvaluje
změny v zadávací dokumentaci, které jsou odpověďmi vynucené.
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