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Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 29.06.2018 

Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  

Číslo jednací: SEZ-4246/2018/TAJ/Rá 

Usnesení č. R/89/12/2018 

Rada města Sezemice: 

I. Projednala: 

1. Protokol o jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku na dodávku zadávanou v 
otevřeném podlimitním řízení podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na projekt „Vytvoření a modernizace 
stávajícího IS ve městě Sezemice“ ze dne 27.06.2018. 

2. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka 
(dodavatele) ALTAIR SOFTWARE s.r.o. 

3. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka 
(dodavatele) Digital Solutions, s.r.o. 

4. Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku zadávanou v otevřeném 
podlimitním řízení podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, na projekt „Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve 
městě Sezemice“ ze dne 27.06.2018. 

II. Rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku podle 
zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na projekt „Vytvoření a modernizace stávajícího 
IS ve městě Sezemice“.  

III. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek 
komise pro posuzování hodnocení nabídek a s doporučením komise, kterou je nabídka 
uchazeče ALTAIR SOFTWARE s.r.o., Havelkova 90/6, Olomouc, IČ 28350511, 
DIČ CZ28350511 s nabídkovou cenou 2.899.000 Kč bez DPH, tj. 3.507.790 Kč včetně 
DPH.  

IV. Bere na vědomí, že zadávací řízení bude ukončeno uzavřením smlouvy a ukládá 
starostovi města uzavřít s firmou ALTAIR SOFTWARE s.r.o., Havelkova 90/6, Olomouc, 
IČ 28350511, DIČ CZ28350511, smlouvu o dílo a poskytování služeb ICT v souladu 
s předloženou nabídkou a tuto smlouvu schvaluje.  
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V. Ukládá tajemnici zajistit: 

1. Odeslání firmě ALTAIR SOFTWARE s.r.o., Havelkova 90/6, Olomouc, IČ 28350511, 
DIČ: CZ28350511 rozhodnutí o přidělení zakázky a druhému účastníkovi Digital 
Solutions, s.r.o. vyrozumění zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s § 
123 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. 

2. Zajistit zveřejnění informace o vyhodnocení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o 
dílo a poskytování služeb ICT v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 


