Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 13A. schůze rady města konané dne 9. července 2021
Usnesení č. RM 21 13A 36 01
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Údržba komunikací
a vzhledem k tomu, že do současného data není vybrán nový poskytovatel služeb a je nutné
zajistit tyto služby
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/0091/OR se zachováním původních cen
a podmínek.
Usnesení č. RM 21 13A 36 02
Rada města projednala problematiku spojenou s částí veřejné zakázky s názvem Domov
pro osoby se zvláštním režimem Křešice - stavební úpravy objektu a
rozhodla
o vyloučení níže uvedených účastníků, kteří zvolili ve své nabídce kratší termín realizace,
než který byl stanoven v rámci odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
• Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8.
• SIM stavby spol. s r.o., IČO 25460625, se sídlem Šaldova 218/3, Ústí nad Labem.
• Studio Jelínek s. r. o., IČO 03184986, se sídlem Moskevská 1483/40, Ústí
nad Labem.
• STAMO, spol. s.r.o., IČO 43222323, se sídlem Stavební 415/3, Děčín.
• REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., IČO 25041738, se sídlem Velká Hradební
3122/52, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 21 13A 39 01
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín o udělení
výjimky ze Směrnice č. PO/102 na pořízení movitého majetku a
schvaluje
udělení výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Čl. 1, bod 2, a dle Čl. 10, bod 2, písm. d) v ostatních mimořádných
případech hodných zvláštního zřetele ke koupi automobilu a
souhlasí
s pořízením staršího automobilu značky Ford Transit Trend v hodnotě 145.000,00 Kč.
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