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Usnesení ze 106. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 17.06.2014

3318-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ 586 01,
IČ 47903783 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je převod práv k užití, zprovoznění a zajištění podpory provozu
počítačového systému GINIS,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.1 až 10 podkladového
materiálu.

3319-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky na veřejnou zakázku
„Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. vylučuje
na základě protokolu o otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1. podkladového materiálu z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky „Úklidové služby v objektu č.p.1163
v Kopřivnici“ uchazeče:
1. MaAnBa Plus s.r.o., IČ 01390431, se sídlem v Karviné, Mizerov, tř. Těreškovové
2233/28
2. DOSON AZS s.r.o., IČ 28811267, se sídlem ve Stéblové, Stéblová 66

3320-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 udělení plné moci Ing. Lence Šimečkové, vedoucí oddělení strategického
plánování, k převzetí unikátního přístupového klíče k elektronickým aplikacím ROP
Moravskoslezsko, k finalizaci a podávání žádostí o platbu v elektronické aplikaci
Přehled účetních dokladů (PUD) a k činění všech úkonů s tím spojených, k finalizaci a
podávání změn v projektu Bezbariérové úpravy na ul. Záhumenní, Čs. armády a
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Štramberská v Kopřivnici, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/22.01616 v elektronické
aplikaci Podání změny a k činění všech úkonů s tím spojených a k finalizaci a
podávání monitorovacích hlášení/zpráv a k činění všech úkonů s tím spojených
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1.2 udělení plné moci Ing. Lence Šimečkové, vedoucí oddělení strategického
plánování, k převzetí unikátního přístupového klíče k elektronickým aplikacím ROP
Moravskoslezsko, k finalizaci a podávání žádostí o platbu v elektronické aplikaci
Přehled účetních dokladů (PUD) a k činění všech úkonů s tím spojených, k finalizaci a
podávání změn v projektu Kopřivnice - chodník Mniší - II. etapa, registrační číslo
CZ.1.10/1.1.00/22.01619 v elektronické aplikaci Podání změny a k činění všech
úkonů s tím spojených a k finalizaci a podávání monitorovacích hlášení/zpráv a
k činění všech úkonů s tím spojených
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
3321-

Rada města po projednání
1. vylučuje
1.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uchazeče veřejné zakázky „ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření“: DEC –
PLAST, spol. s r.o., IČ: 61943592, se sídlem v Příboře, Místecká 1111, 742 58.
Důvodem vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení nabídek je dle § 76 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb. nesplnění zadávacích podmínek:
- bodu 5.7 odst. 3 zadávací dokumentace nedoložení dokladu k provádění vnějších
tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS vydaný oprávněným certifikačním
orgánem
- bodu 5.7 odst. 6 zadávací dokumentace nedoložení čestného prohlášení
zhotovitele o dodržení předepsaných tlouštěk tepelných izolantů a dodržení
technologických postupů dle projektové dokumentace a ČSN
1.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uchazeče veřejné zakázky „ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření“:
BRYCHTASTAV s.r.o., IČ: 26233673, se sídlem v Rudíkově, Rohy 3, 675 05.
Důvodem vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení nabídek je dle § 76 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb. nesplnění zadávacích podmínek:
- bodu 5.7 odst. 3 zadávací dokumentace nedoložení dokladu k provádění vnějších
tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS vydaný oprávněným certifikačním
orgánem ani osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování
oken a vnějších dveří do stavby vydaný certifikovaným zkušebním ústavem
1.3. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uchazeče veřejné zakázky „ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření“: BDSTAV
MORAVA s.r.o., IČ: 26807947, se sídlem v Buzovicích, Bruzovice 88, 739 36.
Důvodem vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení nabídek je dle § 76 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb. nesplnění zadávacích podmínek:
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- bodu 5.7 odst. 3 zadávací dokumentace nedoložení osvědčení o odborné
způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby
vydaný certifikovaným zkušebním ústavem
1.4. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uchazeče veřejné zakázky „ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření“: Bystroň group
a.s., IČ: 27800466, se sídlem v Ostravě – Přívozu, Chopinova 576/1, 702 00, 70200.
Důvodem vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení nabídek je dle § 76 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb. nesplnění zadávacích podmínek:
- bodu 5.7 odst. 3 zadávací dokumentace nedoložení osvědčení o odborné
způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby
vydaný certifikovaným zkušebním ústavem
2. rozhoduje
2.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy 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, že
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou veřejné zakázky na zhotovitele stavby „ZŠ
Emila Zátopka – energetická opatření“ je nabídka uchazeče společnost THERM,
spol. s r.o., IČ: 42766991, se sídlem v Ostravě – Zábřehu, Pavlovova 1351/44,
70030
2.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 5 písm.
b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o
dalším pořadí uchazečů veřejné zakázky „ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření“
takto :
2. MH - STAVBY, s.r.o. IČ: 27776506, se sídlem v Ostravě – Zábřehu, V Poli 16,
700 30
3. STASEKO PLUS s.r.o., IČ: 25853473, se sídlem v Praze 9, Kytlická 780,
190 00
3. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Emila Zátopka – energetická
opatření“, za dodržení podmínek § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností THERM, spol. s r.o., IČ: 42766991, se sídlem v Ostravě – Zábřehu,
Pavlovova 1351/44, 70030 jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
3322-

Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 3198 přijaté na 101. schůzi RMK konané dne 29.4.2014
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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2.1. rozpočtové opatření odboru majetku města k rozpočtu města na rok 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkladového materiálu
2.2. uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupujícím
a
TATROU TRUCKS a.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21
společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 309
IČ: 01482840, DIČ: CZ01482840 jako prodávajícím,
jejímž předmětem je koupě pozemků p.č. 1906/4 o výměře 97 m2, ostatní
plocha/ostatní komunikace v katastrálním území Kopřivnice, p.č. 1000/1 o výměře
6421m2, ostatní plocha/ostatní komunikace v katastrálním území Vlčovice, p.č.
1000/5 o výměře 71 m2, ostatní plocha/ostatní komunikace v katastrálním území
Vlčovice, jejichž součástí je stavba komunikace za vzájemně dohodnutou kupní
cenu 3.850.000,- Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.7 podkladového materiálu
2.3. uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupujícím
a
Irenou Šabatovou, <anonymizováno>jako prodávající,
jejímž předmětem je výkup nemovitostí v katastrálním území Vlčovice:
p.č. 812/10 o výměře 5212 m2, orná půda, pozemek ve zjednodušené evidenci,
parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 783 o výměře 1522 m2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.8 podkladového materiálu.
3323-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 661/29 v k.ú. Vlčovice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

3324-

Rada města po projednání
bere na vědomí
návrh Komise pro architekturu a urbanizmus pro omezení demoličních prací oblasti
bývalého depozitáře a zachování historického stavebního objektu na parc.čísle 1928.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta

