Usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2014
Usnesení č. 1a/4/14
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 1b/4/14
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Štorka S. a Špačka M.
Usnesení č. 2a/4/14
Zastupitelstvo
schvaluje doporučení hodnotící komise o výsledku zadávacího řízení, ve kterém byla nabídka uchazeče
UCHYTIL s.r.o., IČ: 607 34 078, právní forma: společnost s ručením omezeným, se sídlem K Terminálu 7, 619 00
Brno, vyhodnocena jako nejvhodnější dle hodnotícího kritéria § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala nabídka uchazeče UCHYTIL s.r.o.,
IČ: 607 34 078, právní forma: společnost s ručením omezeným, se sídlem K Terminálu 7, 619 00 Brno.
zajistí prostřednictvím DEA Energetická agentura, s.r.o., oznámení o výsledku zadávacího řízení výše
uvedené veřejné zakázky všem dotčeným uchazečům.
ukládá na základě příkazní smlouvy č. 14381 DEA Energetická agentura, s.r.o., oznámení o výsledku
zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky všem dotčeným uchazečům.
Termín: bezodkladně
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2b/4/14
Zastupitelstvo schvaluje doporučení hodnotící komise dle § 76 odst. 3 ZVZ a rozhoduje o vyloučení uchazeče
z účasti v zadávacím řízení dle § 76 odst. 6 ZVZ, který nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci

Uchazeč VESAS s.r.o.
Název uchazeče
Právní forma
Sídlo
IČ

VESAS s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
255 95 946

Uchazeč STABO MB s.r.o.
Název uchazeče
Právní forma
Sídlo
IČ

STABO MB s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
262 45 906

ukládá na základě příkazní smlouvy č. 14381 DEA Energetická agentura, s.r.o., zajistit oznámení o
vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení.
Termín: bezodkladně
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 3/4/14
Zastupitelstvo schvaluje návrh inventarizační komise na vyřazení drobného majetku dle přílohy.
Pro – 11

Proti – 0

Zdržel se - 0
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