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USNESENÍ  

z 27. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, 
konané dne 26.07.2019 

 

 
USNESENÍ RK/27/1261/2019 
Rada Královéhradeckého kraje 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    námitky uchazeče ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 

Chrudim, IČ 25945408, proti rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele 
v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "Výběr dopravců pro uzavření smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na 
území Královéhradeckého kraje", část 8 - Jičínsko 

II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn. pozdějších 

předpisů nevyhovět námitkám uchazeče ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 
Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 25945408, proti rozhodnutí a oznámení zadavatele 
o výběru dodavatele v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "Výběr dopravců 
pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě 
na území Královéhradeckého kraje", část 8 - Jičínsko 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat rozhodnutí o námitkách 

   termín: 26.07.2019  
  

 

 2. Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 26.07.2019  
  

 

 

 
USNESENÍ RK/27/1262/2019 
Rada Královéhradeckého kraje 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    námitky uchazeče Konsorcium – Hradecko, se sídlem: Bozděchova 567/8, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, tj. společnost složená z dodavatelů Transdev Morava s.r.o.; se 
sídlem: Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; IČO: 06738346 a AUDIS 
BUS s.r.o.; se sídlem: Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; IČO: 15040500 proti 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 



Usnesení z 27. mimořádné schůze Rady Královéhradeckého kraje 

konané 26.07.2019 
2 

ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje", část 7 - Hradecko 
II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn. pozdějších 

předpisů nevyhovět námitkám uchazeče Konsorcium – Hradecko, se sídlem: Bozděchova 
567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, tj. společnost složená z dodavatelů Transdev 
Morava s.r.o.; se sídlem: Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; IČO: 
06738346 a AUDIS BUS s.r.o.; se sídlem: Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; 
IČO: 15040500 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na 
nadlimitní veřejnou zakázku "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje", 
část 7 - Hradecko 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat rozhodnutí o námitkách 

   termín: 26.07.2019  
  

 

 2. Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 26.07.2019  
  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman Královéhradeckého kraje 


