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Usnesení ze 120. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 26.11.2014

3692-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
námitky doručené zadavateli dne 21.11.2014 uchazečem HOCHTIEF CZ a. s., sídlem
v Praze 5, Plzeňská 16/3217, 150 00, IČ 46678468 proti rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky "Rekonstrukce
zimního stadionu - I.etapa (rekonstrukce chlazení)“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. vyhovuje
na základě ustanovení § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) námitkám doručených zadavateli dne
21.11.2014 uchazečem HOCHTIEF CZ a. s., sídlem v Praze 5, Plzeňská 16/3217,
150 00, IČ 46678468 proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k
nadlimitní veřejné zakázce na dodávky "Rekonstrukce zimního stadionu - I.etapa
(rekonstrukce chlazení)“ zadané v otevřeném řízení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. zrušuje
usnesení č. 3640 přijaté na 118. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 4.11.2014
4. jmenuje
v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby s názvem:
„Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa (rekonstrukce chlazení)“ ve složení:
4. 1.
4. 2.
4. 3.
4. 4.
4. 5.

3693-

Ing. Miroslav Kopečný, člen komise a jeho náhradník Ing. Josef Jalůvka
Ing. Bohuslav Hruškovský, člen komise a jeho náhradník Ing. Ivan Viskupič
Ludvík Michalec, člen komise a jeho náhradník Miloš Sopuch
Martin Lapčík, člen komise a jeho náhradník Ing. arch. Milan Šmíd
Ing. Pavlína Gajdušková, člen komise a jeho náhradník Ing. Milan Gilar.

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 14220966 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
mezi

120. schůze Rady města Kopřivnice, 26.11.2014, usnesení č. 3692-3693
městem Kopřivnice jako příjemcem podpory
a
Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Praze 4, Kaplanova
1931/1, 148 00, IČ 00020729,
jejímž předmětem je poskytnutí podpory na projekt Obnova zeleně v horní části ul.
Husova v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 pokladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta

