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USNESENÍ RADY ze dne 11. 7. 2022 

 

č. 161/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

revokuje své usnesení č. 154/2022 ze dne 17. 6. 2022 takto: 

1. rozhodla o vyloučení účastníka výběrového řízení k veřejné zakázce na dodávky dle 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, z důvodu 

neschopnosti dodržet zadávací podmínky výběrového řízení, 

2. schvaluje závěr hodnotící komise a pořadí účastníků obsažené ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity školní kuchyně včetně 

souvisejících stavebních úprav v ZŠ Meteorologická“,  

3. rozhodla o výběru dodavatele zakázky malého rozsahu na dodávky „Rozšíření 

kapacity školní kuchyně včetně souvisejících stavebních úprav v ZŠ Meteorologická“ 

v souladu se Zprávou o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 11. 6. 2022,  

4. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností MASO-

PROFIT s.r.o., Hrdlořezská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 40612848 zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2605 za celkovou cenu 

1 383 868,- Kč bez DPH a 1 674 480,28 Kč s DPH,  

5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí a oznámení o vyloučení 

účastníka, Oznámení o výběru dodavatele a Smlouvy o dílo, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

č. 162/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: 

„Vybudování víceúčelového hřiště Písnice“,   

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

č. 163/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. rozhodla o výběru dodavatele zakázky malého rozsahu „Úprava TUV a regulace 

topné vody objektu Libušská 320/111, Praha 4 – Písnice (bývalé SOU potravinářské)“ 

a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,  

2. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Úprava TUV a regulace topné vody 

objektu Libušská 320/111, Praha 4 – Písnice “ s firmou S.V.A. s.r.o.,  IČ: 18626467, 

Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice zapsanou v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze oddíl C 1938 za cenu 249.000,- Kč bez DPH, 301.290,- Kč 

včetně DPH,  
3. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických pro Ing. Jindřicha 

Sochůrka a pana Josefa Budílka,  
4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o výběru 

dodavatele, Smlouvy o dílo a plných mocí pro zastupování MČ ve věcech 

technických, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  
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č. 164/2022 

 
Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. ruší veřejnou zakázku „Sportovní a rekreační areál pří Základní škole Meteorologická, 

1. fáze - venkovní učebna“ zveřejněnou 12. 5. 2022 z důvodu, že nebyl vybrán 

žádných ze dvou uchazečů, 

2. schvaluje opakované zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci: „Sportovní a rekreační areál při Základní škole Meteorologická, 1. 

fáze - venkovní učebna“,  

3. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 


