Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11A. schůze rady města konané dne 10. června 2021

Usnesení č. RM 21 11A 36 01
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Údržba komunikací
a vzhledem k tomu, že do současného data není vybrán nový poskytovatel služeb a je nutné
zajistit tyto služby
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/0091/OR se zachováním původních cen
a podmínek.
Usnesení č. RM 21 11A 36 02
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Sběrný dvůr
a vzhledem k tomu, že do současného data není vybrán nový poskytovatel služeb a je nutné
zajistit tyto služby pro občany města
rozhodla
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2016/0082/OR se zachováním původních cen
a podmínek.
Usnesení č. RM 21 11A 36 03
Rada města projednala problematiku spojenou se zakázkou s názvem Nakládání s odpady
a vzhledem k tomu, že skončila smlouva na předmětné plnění a skončila již i Překlenovací
smlouva na měsíc květen a do současného data není vybrán nový poskytovatel služeb, je
nutné zajistit tyto služby pro občany města
rozhodla
o uzavření Překlenovací smlouvy na poskytnutí nezbytně nutných služeb na měsíc červen
2021 za podmínek, které byly dány smlouvou č. 2016/0085/OR.
Usnesení č. RM 21 11A 36 04
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Nakládání s odpady“
v předpokládané hodnotě 54 mil. Kč bez DPH (včetně vyhrazené změny závazku 10 mil. Kč
bez DPH) a po úpravě
rozhodla
1. o vyhlášení veřejné zakázky na služby v otevřeném nadlimitním režimu s uzavřením
závazku na dobu určitou 12 měsíců;
2. o hodnotících kritériích - 20 % zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce (MAX. 3
OSOBY), 80 % nabídková cena v Kč bez DPH;

3. o znění upravené zadávací dokumentace včetně upraveného návrhu smlouvy.
Usnesení č. RM 21 11A 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr“
v předpokládané hodnotě 30 mil. Kč bez DPH (s vyhrazenou změnou závazku ve výši
9 mil. Kč bez DPH) a po úpravě
rozhodla
1. o vyhlášení této veřejné zakázky na služby v otevřeném nadlimitním režimu s uzavřením
závazku na dobu 3 let;
2. o složení jistoty ve výši 0,5 mil. Kč;
3. o hodnotících kritériích - 20 % zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce
(max. 3 osoby), 80 % nabídková cena v Kč bez DPH;
4. o znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy.
Usnesení č. RM 21 11A 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Údržba komunikací“
v předpokládané hodnotě 16,2 mil. Kč bez DPH (s vyhrazenou změnou závazku ve výši
200 tis. Kč bez DPH) a
rozhodla
1. o vyhlášení této veřejné zakázky na služby v otevřeném nadlimitním režimu s uzavřením
závazku na období od 01.11.2021 do 31.03.2022;
2. o hodnotících kritériích - 10 % využití ekologicky šetrného vozidla, 90 % nabídková cena
v Kč bez DPH;
3. o znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy.
Usnesení č. RM 21 11A 39 01
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace a
jmenuje
paní Petru Haškovou, DiS., od 01.07.2021 na vedoucí pracovní místo ředitelky Školní jídelny
Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v. r.
primátor

Ing. Anna Lehká v. r.
náměstek primátora
pro rozvoj města a sociální věci
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