
-1- 

Zápis 
z 6. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 4.5.2011 
 
Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha. 
 
Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, MUDr. František Toušek FESC 
 
Rada se sešla pouze k jedinému bodu a to projednání závěrů hodnotící komise pro nákup 
cisternového vozidla pro SDH Hluboká nad Vltavou. 
 
Veřejná zakázka: Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice - cisternová automobilová 

stříkačka 
Způsob zadání: vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále 

jen zákon), zveřejněné na IS VZ US pod evidenčním číslem VZ 
60057123 dne 4.3.2011 

 
1) Na základě vyřazení nabídky při posouzení nabídek hodnotící komisí rada města rozhodla 
o vyloučení uchazeče  SPS - VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 15053920, DIČ: 
CZ15053920 ze zadávacího řízení na základě § 76 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. pro 
nesplnění zadávacích podmínek zadavatele a to zcela v souladu se zprávou o posouzení a 
hodnocení nabídek ze dne 4.5.2011.  
Dodavatel nesplnil požadavek zadavatele uvedený ve schválené technické specifikaci č.j.MV-
13184-2/PO-2011 ze dne 7.2.2011, která byla nedílnou součástí Zadávací dokumentace výše 
uvedené veřejné zakázky.    
 
Usnesení č. 206/11 
rada města r o z h o d l a  

o vyloučení uchazeče  SPS - VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 15053920, 
DIČ: CZ15053920 ze zadávacího řízení na základě § 76 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. 
pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele a to zcela v souladu se zprávou o 
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.5.2011.  
Dodavatel nesplnil požadavek zadavatele uvedený ve schválené technické specifikaci 
č.j.MV-13184-2/PO-2011 ze dne 7.2.2011, která byla nedílnou součástí Zadávací 
dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.    

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
  
2) Rada města dále rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení hodnotící 
komise zcela v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.5.2011. 
Nejvýhodnější nabídkou byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena (jako nabídka 
ekonomicky nejvýhodnější) nabídka uchazeče Továrna hasicí techniky, s.r.o. (THT, s.r.o.), 
Starohradská čp. 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, DIČ: CZ 46508147.  
Uchazeč uvedl v nabídce tyto údaje, které byly předmětem hodnocení: 
1. Nabídková cena bez DPH : 4.569.500, nabídková cena včetně DPH v Kč: 5.483.400,-Kč 
2. Termín dodání ve dnech od podpisu kupní smlouvy: 23 dnů. 
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Usnesení č. 207/11 
rada města r o z h o d l a  

o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení hodnotící komise zcela 
v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.5.2011. 
Nejvýhodnější nabídkou byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena (jako nabídka 
ekonomicky nejvýhodnější) nabídka uchazeče Továrna hasicí techniky, s.r.o. (THT, 
s.r.o.), Starohradská čp. 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, DIČ: CZ 46508147.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
 
 
člen rady města        místostarosta města  
Aleš Raus                     Ing. Pavel Dlouhý 


