MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice

PŘÍLOHA č. 1 k č. j.:
ČÍSLA USNESENÍ:
ZPRACOVATEL:

343/2015/KnDa
44-45
Daniela Knapková

Usnesení ze 2. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 05.01.2015

44-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
1.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 1 písm.
b) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější
nabídky pro realizaci veřejné zakázky „MŠ Pionýrská – energetická opatření“ a to
nabídky společnosti MH - STAVBY, s.r.o., spol. s r.o., IČO: 27776506, se sídlem v
Ostravě – Zábřehu, V Poli 16, 700 30
1.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 2 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 „MŠ Pionýrská – energetická opatření“
takto :
2. REVOLT s.r.o., IČ 26815966, se sídlem v Třinci, Oldřichovice 738, 739 61,
3. STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473, se sídlem v Praze 9, Kytlická 780, 19000
2.schvaluje
2.1 rozpočtové opatření odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2.2 uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „MŠ Pionýrská – 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 MH - STAVBY, s.r.o., spol. s r.o., IČ 27776506, se sídlem v Ostravě –
Zábřehu, V Poli 16, 700 30 jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

45-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Mateřská škola
Česká v Kopřivnici – energetická opatření “,

2. schůze Rady města Kopřivnice, 05.01.2015, usnesení č. 44-45
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Mateřská škola Česká v Kopřivnici –
energetická opatření “, uchazeče:
1. SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o., IČO: 48396567,se sídlem ve Vsetíně,
ul. Smetanova 1075, 755 01,
2. REVOLT s.r.o., IČ 26815966, se sídlem v Třinci, Oldřichovice 738, 739 61,
3.ČESTAV PLUS, s.r.o., IČO: 28587014, se sídlem v Ostravici, Ostravice č. ev. 60,
739 14
3. rozhoduje
3.1 na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ve znění předloženém
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, o
výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky „MŠ Česká v Kopřivnici –
energetická opatření“ a to nabídky uchazeče společnosti INTOZA s.r.o.,
IČO: 25873261, se sídlem v Ostravě – Hulváky, ul. Varšavská 1583/99, 709 00
3.2 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 „MŠ Česká v Kopřivnici – energetická
opatření“, takto:
2. THERM, spol. s r.o., IČO: 42766991, se sídlem v Ostravě - Zábřehu, ul. Pavlovova
1351/44, 700 30
4. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Mateřská škola Česká v Kopřivnici –
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 INTOZA s.r.o., IČO: 25873261, se sídlem v Ostravě – Hulváky,
ul. Varšavská 1583/99, 709 00 jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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