Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 16A. schůze rady města konané dne 3. října 2018

Usnesení č. RM 18 16A 36 01
Rada města projednala námitku firmy COLSYS s.r.o., se sídlem Buštěhradská 109, 27203
Kladno, IČO 14799634, k veřejné zakázce s názvem „Modernizace varovného
a informačního systému“. Nabídka tohoto účastníka byla z důvodu nesplnění kvalifikačních
předpokladů z výše uvedeného výběrového řízení vyřazena a účastník vyloučen. Námitku
směřující proti vyloučení účastníka, rada města
rozhodla
odmítnout.
Usnesení č. RM 18 16A 36 02
Rada města projednala materiál „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště
Březiny III. etapa“ a
rozhodla
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-0172/OR ze dne 04.04.2018
spočívající v navýšení ceny díla ve výši 416.478,00 Kč bez DPH. Dále jsou zde
řešeny i méněpráce v celkové hodnotě 692.802,74 Kč bez DPH. Celková cena
v dodatku č. 1 smlouvy o dílo je nižší o 276.324,74 Kč bez DPH,
2. o prodloužení doby realizace stavebních prací o 30 dnů.
Usnesení č. RM 18 16A 36 03
Rada města projednala problematiku související s veřejnou zakázkou s názvem Stavební
úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace
suterénu – část A – interiér A6. Na základě předložených podkladů – protokolů z posouzení
kvalifikace z 13.09.2018 a z 26.09.2018, dále zprávy ze sociální sítě, která byla uveřejněná
v nočních hodinách 26.09.2018, a
odvolává
komisi jmenovanou pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek vzhledem k tomu, že
členy komise nebyla dodržena mlčenlivost a její závěry byly zveřejněny na soc. síti
Facebook. Zároveň však konstatuje, že souhlasí se závěry uvedenými v protokolu
z posouzení kvalifikace ze dne 26.09.2018, tzn. že pro hodnocení nabídek zůstala
po posouzení kvalifikace pouze jedna nabídka, a tudíž hodnocení nebude provedeno, a
rozhodla

1. u části A této zakázky o vyloučení, pro nesplnění technických kvalifikačních
předpokladů, účastníka STAMO spol. s r. o., IČO 43222323 a účastníka PSD s.r.o.,
IČO 64650910,
2. že další postup bude řešen v rámci řádného zasedání rady města 09.10.2018.
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