
 
USNESENÍ 

 

z 106. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 16.8.2006  
 
 

 
1 Veřejná zakázka č.639 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Čechovy sady  - rekonstrukce hřiště , sociální 
zařízení“ archivní číslo 639 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle DZ 
 
2. ustavuje 
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy 
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
- komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 zákona o 
veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.1 
 
 
2 Veřejná zakázka  616, námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
námitce stěžovatele dle DZ 
 
2. zrušuje 
veřejnou zakázku č. 616 
 
3. schvaluje 
zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.2 
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3 Veřejná zakázka č.641, zahájení , komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Holice Průmyslová zóna Šlechtitelů – dod. stav 
práce“ archivní číslo 641, 
 
2. ustavuje 
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy,  
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 
- komisi pro jednání s dodavatelem posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o 
veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1.3 
 
 
4 Veřejná zakázka č.642, zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Systém preference MHD a informační systém MHD - 
dodatečné dodávky „ archivní číslo 642, 
 
2. ustavuje 
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy,  
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 
- komisi pro jednání s dodavatelem posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o 
veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1.4 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 622 - vylou čení, přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vyloučení uchazeče č. 1 Hasičská vzájemná pojišťovna  
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2. schvaluje 
přidělení VZ uchazeči společné nabídky č. 2 - Kooperativa, pojišťovna, a.s. a Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1.5 
 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


