Mimořádné jednání rady města č. 20
ze dne 12. 9. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové věci k projednání
M 20/1 RM bere na vědomí Protokol o posouzení kvalifikace a Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod
názvem "Přezkoumání hospodaření města Horšovský Týn a metodické a konzultační služby" na
dobu 5 kontrolovaných účetních období (roky 2017 - 2021). Výzva k podání nabídky byla zaslána
3 zájemcům. Nabídku ve lhůtě předložili celkem 2 uchazeči. RM schvaluje výběr nejvýhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem "Přezkoumání
hospodaření města Horšovský Týn a metodické a konzultační služby" a přiděluje tuto veřejnou
zakázku na služby uchazeči PKM AUDIT Consulting s.r.o. IČ 27377555, se sídlem Národní třída
43/365, 110 00 Praha 1, který předložil tuto nabídku dle stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou 240.000 Kč bez DPH, cena vč. 21 % DPH činí 290.400 Kč. Rozhodnutí RM je
shodné se závěry hodnotící komise. RM schvaluje Smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje
starostu podpisem. Řeší KS, OFŠ.
M 20/2 RM ruší své usnesení 64/16 RM o projednání cenové nabídky společnosti Galileo
Corporation s.r.o., na výrobu a provoz nových webových stránek pro Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn v hodnotě 14.900 Kč bez DPH za výrobu nových webových stránek a poplatku za
roční provoz za 4.900 Kč bez DPH. RM souhlasí s nabídkou na výrobu a provoz webových stránek
pro MKZ Horšovský Týn. Vyřizuje KS, MKZ.
Hlasování o výše uvedených bodech programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky. (5-5-0-0).

.....…..............................
Václav Mothejzík v. r.
starosta

…..…...........................
David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních
údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení Rady města Horšovský Týn
jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
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