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Rada města Kopřivnice
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1607-1612
Daniela Knapková

Usnesení ze 49. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 06.08.2012

1607-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o úpravách části povrchů místních komunikací vyvolaných rekonstrukcí
ulice Obránců míru v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s chvaluje
rozpočtová opatření odboru majetku města k rozpočtu města na rok 2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1608-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 výběr zhotovitele na stavbu „Rekonstrukce mostu e.č. 480-002 včetně rampy
v Kopřivnici“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 pokladového materiálu
1.2 uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce mostu e.č. 480-002 včetně
rampy v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem stavby
a
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, se
sídlem v Ostravě, Úprkova 1, 702 23 jako objednatelem stavby
a
„Sdružením Kopřivnice - SMP CZ - EUROVIA CS“, které se skládá z:
A) SMP CZ, a.s. - vedoucí účastník sdružení, IČ 27195147, se sídlem v Praze 8,
Pobřežní 667/78, 186 00
B) EUROVIA CS, a.s. - účastník sdružení, IČ 45274924, se sídlem v Praze 1,
Národní 10, 113 19 jako zhotovitelem stavby
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1609-

Rada města po projednání
1. vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu z důvodu nesplnění kvalifikace a podmínek stanovených
zadávací dokumentací veřejné zakázky „Výběr technického dozoru a BOZP pro
Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice“,
uchazeče:
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GEOtest, a.s. , IČ 46344942, se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112, 627 00 a
uchazeče INGESTA spol. s r.o. , IČ 25391194, se sídlem v Ostravě – Hrabůvce,
Hasičská 52/551, 700 30
2. rozhoduje
2.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky „Výběr technického dozoru a BOZP pro Projekt odstraňování starých
ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice“, uchazeče:
Sdružení Martinák a Zajíc, spol. s r.o. (vedoucí sdružení) – TOP GEO Group CZ spol.
s r.o. – Ing. Jaromír Šváb , IČ 44743629, se sídlem Svěrákova 183, 757 01 Valašské
Meziříčí
2.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dalším pořadí uchazečů
veřejné zakázky „Výběr technického dozoru a BOZP pro Projekt odstraňování starých
ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice“ takto :
2. GEOoffice, s.r.o. , IČ 28567978, se sídlem v Ostravě – Vítkovicích, Vrázova
1253/9, 703 00
3. schvaluje
uzavření mandátní smlouvy na zajištění činnosti technického dozoru a koordinátora
BOZP pro Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka kalů
Kopřivnice“, za dodržení podmínek § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
mezi
městem Kopřivnice jako mandantem
a
Sdružením
Martinák a Zajíc, spol. s r.o. IČ 44743629, se sídlem ve Valašském Meziříčí,
Svěrákova 183, 757 01
TOP GEO Group CZ spol. s r.o. IČ 49097920, se sídlem v Praze – Nuslích,
Svatoplukova 549/15, 128 00
Ing. Jaromír Šváb, IČ 15421697, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Karafiátova 1313,
757 01, jako mandatářem, jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru
a koordinátora BOZP pro Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka
kalů Kopřivnice“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1610-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
1.1. na základě Protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve
znění předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou nabídku veřejné zakázky na zhotovitele stavby
„Rekonstrukce ul. Štramberská - I.etapa, opěrná zeď", uchazeče společnost COLAS
CZ, a.s., IČ 26177005, se sídlem v Praze 9, Ke Klíčovu 9, 190 00
1.2. na základě Protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve
znění předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu o dalším
pořadí uchazečů veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Štramberská - I.etapa, opěrná
zeď", takto :
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2. UNIGEO a.s., IČ 45192260, se sídlem v Ostravě - Hrabové, Místecká 329/258,
720 00
3. STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, 150 00
4. Jiří DUDA, IČ 64648150, se sídlem v Ostravě – Kunčičkách, Rajnochova 673/213,
718 00
5. JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581, se sídlem v Ostravě, Štěpaňáková 31/714,
719 00
6. SWIETELSKY stavební s.r.o, IČ 48035599, se sídlem v Českých Budějovicích,
Pražská tř. 495/58, 370 04
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce ul. Štramberská - I.etapa, opěrná zeď
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem stavby
a
společností COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, se sídlem v Praze 9, Ke Klíčovu 9,
190 00, jako zhotovitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1611-

Rada města po projednání
schvaluje
udělení obecné výjimky z čl. 5 Noční klid, odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012 o místních záležitostech veřejného pořádku z důvodu minimalizace
vynuceného provozně technického a dopravního dopadu při zabezpečení uložení
technického zařízení do ulice Obránců míru na období od 22:00 hodin dne
08. 08. 2012 do 06:00 hodin dne 09. 08. 2012 v úseku ulice Obránců míru od
křižovatky s ul. Školní po křižovatku s ul. Záhumenní; udělením výjimky nejsou
dotčeny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

1612-

Rada města po projednání
1. zrušuje
zadávací řízení na akci „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“
v souladu s ustanovením §84, odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
2. ukládá
tajemníkovi MÚ připravit další postup řešení poskytování komunálních služeb pro
město Kopřivnice.

Ing. Jaroslav Šula
místostarosta

Mgr. Dagmar Rysová
místostarostka

