Usnesení z 43. schůze rady města konané dne 13.10.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU č. p. 373, JANA
BLAHOSLAVA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ", provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v
platném znění; vybraný uchazeč: GSR s.r.o. s nabídkovou cenou 12 185 238,- Kč vč. DPH

•

výsledek výběrového řízení "Nákup stolních počítačů a monitorů pro potřeby města Uherské Hradiště" provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1. 8. 2006, čl.3 písm. a) a čl. 8 odst. 4).
Vybraný uchazeč: Impromat-Computer s.r.o. s nabídkovou cenou 1 188 810 Kč včetně DPH.

•

vyřazení uchazeče SIS silniční stavitelství s.r.o. z výběrového řízení na stavební práce "REVITALIZACE
ULICE VERBÍŘSKÁ" Uherské Hradiště, provedeného podle zákona č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, otevřené podlimitní řízení s opčním právem.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "REVITALIZACE ULICE VERBÍŘSKÁ" Uherské Hradiště,
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, otevřené podlimitní řízení s
opčním právem. Vybraný uchazeč: Sdružení REVITALIZACE ULICE VERBÍŘSKÁ tvořeno společnostmi
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. a STAVBY a.s. s nabídkovou cenou 27 098 112,- Kč vč.
DPH. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě podle § 82
odstavce 2 zákona, bude smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavec 3 zákona (s uchazečem, který se
umístil druhý v pořadí,…).

•

nabytí vozidla zn. VW Transporter pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Jarošov, v účetní
hodnotě 693 438,19 Kč na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví, která bude uzavřena mezi
ČR – Ministerstvo vnitra a Městem Uherské Hradiště

schválila ke zveřejnění
•

záměr města na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby o velikosti 1+kk, výměře cca 37 m2, v domě
č. p. 1275/3, ul. Štefánikova dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby

