
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 22. dubna 2014 

9/2014/RM 

 

I. RM schvaluje: 

09.2014/100RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele stavebních prací na akci „Propojení chodníku a úprava parkoviště – 

Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou“, firmu TS Ledeč nad Sázavou s. r. o., Pod Stínadly 

592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 946 712,57 Kč bez DPH.  

09.2014/101RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele stavebních prací na akci „Oprava části místní komunikace v ulici Z. M. 

Kuděje v Ledči nad Sázavou“, firmu TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Pod Stínadly 592, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 2 158 075, 30 Kč bez DPH.  

09.2014/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele stavebních prací na akci „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad 

Sázavou“, firmu THERMCOM s. r. o., Havlíčkova 5457/24, 586 01 Jihlava, s nabídkovou 

cenou 2 001 981,51 Kč bez DPH.  

09.2014/103RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyloučení uchazeče - firmy Czech 

Builder s. r. o., Úzká 326, 399 01 Milevsko, z účasti v zadávacím řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou“, z důvodu nesplnění 

požadovaných profesních a technických kvalifikačních předpokladů dle zadávacích 

podmínek.  

09.2014/104RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele stavebních prací na akci „Zateplení mateřské školy Stínadla“, firmu 

ATOS, spol. s r. o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 

3 333 333,- Kč bez DPH.  

09.2014/105RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyloučení uchazeče - firmy Czech 

Builder s. r. o., Úzká 326, 399 01 Milevsko, z účasti v zadávacím řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu „Zateplení mateřské školy Stínadla“, z důvodu nesplnění požadovaných 

kvalifikačních předpokladů dle zadávacích podmínek.  

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 22. 4. 2014       

Zapsala: Petra Kalenská 


