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Rada města po projednání
1. vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 60 odst. 1 a
§76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, uchazeče veřejné zakázky „Mateřská škola Pionýrská - školní zahrada v
přírodním stylu“ společnost MH - STAVBY, spol. s r.o., IČ 27776506, se sídlem v
Ostravě – Zábřehu, V Poli 16, 700 30.
Důvodem vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení nabídek je dle § 76 odst. 1 zákona
č.137/2006 Sb. nesplnění zadávacích podmínek:
- čl. 4 zadávací dokumentace – uchazeč předložil přílohou smlouvy oceněný
položkový rozpočet, který není v souladu se zadávací dokumentací,
- čl. 3.2 zadávací dokumentace – uchazeč předložil návrh smlouvy bez
požadované přílohy č. 2 – časový harmonogram postupu provedení díla,
- čl. 3 kvalifikační dokumentace – nesplnění technických kvalifikačních
předpokladů dle §56 odst. 3 písm. a) a c)
2. rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s § 84 odst. 1 písm.
b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o
zrušení veřejné zakázky „Mateřská škola Pionýrská - školní zahrada v přírodním
stylu“.
3. schvaluje
rozsah „Zadávacích podmínek“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném znění pro zjednodušené podlimitní řízení na akci s názvem:
„Mateřská škola Pionýrská – školní zahrada v přírodním stylu“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
4. jmenuje
v souladu s § 71 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výběr zhotovitele stavby s názvem: „Mateřská škola Pionýrská – školní
zahrada v přírodním stylu“ ve složení:
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Ing. Miroslav Kopečný, člen komise a jeho náhradník Mgr. Dagmar Rysová
p. Zdeňka Krišková, člen komise a jeho náhradník p. Jaroslava Michnová
Ing. Ivan Viskupič, člen komise a jeho náhradník Ing.arch. Milan Šmíd
Ing. Bohuslav Hruškovský, člen komise a jeho náhradník Martin Lapčík
Ing. Pavlína Gajdušková, člen komise a jeho náhradník Ludvík Michalec

Rada města po projednání
vydává
ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, paní Mgr. Xenii
Šustalové osvědčení o tom, že se stala ke dni 13. 6. 2015 členem Zastupitelstva
města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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