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Usnesení ze 35. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 03.03.2020
953-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
na základě protokolu o 1. jednání hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce
"Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí
nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa", který tvoří přílohu č. 1
podkladového materiálu, a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru ekonomicky
nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se
sídlem v Praze 5, Kačírkova 982/4, 158 00 , za cenu plnění ve výši 27 407 045,67 Kč
bez DPH
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem v Praze 5, Kačírkova 982/4,
158 00 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace díla "Úprava veřejných prostranství, příjezdová
komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici 1. etapa",
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

954-

Rada města po projednání
1.rozhoduje
na základě protokolu o 1. jednání hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce: „DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně
bezbariérové úpravy, elektroinstalace a TZB“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
HAMROZI s.r.o., IČ 25842544, se sídlem v Třinci, Staré Město, Polní 411, 739 61 za
cenu plnění ve výši 8 010 185,43,- Kč bez DPH
2.schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností HAMROZI s.r.o., IČ 25842544, se sídlem v Třinci, Staré Město, Polní 411,
739 61 jako zhotovitelem,
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35. schůze Rady města Kopřivnice, 03.03.2020, usnesení č. 953 - 954
jejímž předmětem je realizace díla „DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních
zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a TZB“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta
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