
USNESENÍ 
z 10. mimořádné schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 12.04.2019 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I.  schválila 

 program 10. mimořádné schůze rady města. 

2.3 uzavření kupní smlouvy na dodávky Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání  - 
přestavba kotelny ZŠ 1720 - Výpočetní technika a elektronika s dodavatelem FLAME 
System s.r.o., IČ 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory v souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace. 

 

II. rozhodla 

2.1 v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) a písm. h) zákona o zadávání veřejných zakázek 
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 
– zřízení učeben – interier - část 3 – Dodávka školních pomůcek - nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení, z důvodů, že se 
vyskytly důvody ekonomického charakteru a po zadavateli tedy nelze požadovat, aby 
v zadávacím řízení pokračoval, neboť byla podána jediná nabídka, přičemž její cena 
překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a, že je v zadávacím řízení 
jediný účastník zadávacího řízení.   

2.2 v obdobě ustanovení § 48 odst. 2, písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek 
o vyloučení účastníka výběrového řízení C-SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara 
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ 27675645 z další účasti ve výběrovém řízení 
veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ 
1720 - Výpočetní  technika a elektronika - veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky. Účastníkem výběrového řízení nebyly doložené údaje v souladu 
se zadávacími podmínkami. 

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání  - přestavba kotelny ZŠ 1720 - Výpočetní technika a elektronika - veřejná 
zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel FLAME System s.r.o., 
IČ 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
s nabídkovou cenou 257.000,00 Kč bez DPH, 310.970,00 Kč vč. DPH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 
 
 

 


