
 
USNESENÍ 

 

z 109. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 20.9.2006  
 
 

 
1 Veřejná zakázka č.644, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.  
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 1 
 
 
2 Veřejná zakázka č.645, zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.  
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 643 - vylou čení - přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vyloučení uchazeče č. 1 a 6 dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
přidělení VZ uchazeči nabídky č. 4 - IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
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4 Veřejná zakázka 624, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Kasárna Neředín - regenerace 
zóny“  archivní číslo 624 dle návrhu hodnotící komise uvedeném v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 640 - zrušení, vyhlášení nové ve řejné 

zakázky č. 651 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
ze zadávacího řízení neúplné nabídky dle důvodové zprávy 
 
2. vylu čuje 
ze zadávacího řízení uchazeče pro nesplnění kvalifikace dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zrušení veřejné zakázky č. 640 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 
 
4. vyhlašuje 
nové zadávací řízení č. 651 dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi dle důvodové zprávy 
 
6. pověřuje 
primátora k podpisu dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou č. 651 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
6 Veřejná zakázka č.650 , zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení archivní číslo 650 dle důvodové zprávy 
- seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy 
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2. pověřuje 
primátora Ing. Martina Tesaříka k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 6 
 
 
7 Návrh programu 26. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 26. zasedání ZMO: na pátek dne 13.10.2006 od 15.00 hodin 
- místo konání 26. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 26. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 7 
 
 

 

 

 

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


