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Přehled usnesení 59. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 11. 2012 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2932/59 1P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

2933/59 2P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2934/59 3. Žádost o uzavření nájemní smlouvy (přechod nájmu bytu) (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2932/59  
1P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče Sdružení PROVAZNICKÁ - NOSTA složeného z NOSTA, s.r.o., se sídlem Sv.
Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ: 47671416, a NOSTA KOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Sv.
Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ: 65140681, z důvodu uvedeného v předložené důvodové
zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 50.12
na provedení stavebních prací  "Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická" a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem:

- TENNIS Zlín, a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 46975764, za nabídkovou
cenu:

Kč 8.473.120,29 bez DPH a lhůtu realizace 8 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení Sportovní a liniové stavby Morava a Pragosport
složeného z SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČ: 28580001 a Pragosport, a.s., se sídlem Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha
6, IČ: 18628010, za nabídkovou cenu:

Kč 8.204.879,00 bez DPH a lhůtu realizace 14 kalendářních týdnů,

- jako třetím v pořadí s uchazečem Sdružení "Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická" složené z
Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891 a JM Demicarr
s.r.o., se sídlem Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163, za nabídkovou cenu:

Kč 8.881.578,00 bez DPH a lhůtu realizace 9 kalendářních týdnů

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 50.12

Termín: 31. 12. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická"

Termín: 23. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih

Termín: 30. 11. 2012

2933/59  
2P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu
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rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- EUROprojekt build and technology s.r.o., se sídlem Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
IČ: 26843226
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
00031488, a
- Sdružení VOLGOGRADSKÁ - NOSTA složeného z NOSTA, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 2088/13, 741
11 Nový Jičín, IČ: 47671416, a NOSTA KOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 2088/13, 741 11
Nový Jičín, IČ: 65140681,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 49.12
na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh"
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Bytostav Poruba a.s., se sídlem Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 45192464, za
nabídkovou cenu:

Kč 5.647.524,00 bez DPH a lhůtu realizace 17 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735
81 Bohumín, IČ: 29392918, za nabídkovou cenu:

Kč 5.831.925,00 bez DPH a lhůtu realizace 12,5 kalendářních týdnů,

- jako třetím v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36
Bruzovice, IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:

Kč 6.088.633,00 bez DPH a lhůtu realizace 8,86 kalendářních týdnů

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 49.12

Termín: 31. 12. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 23. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30. 11. 2012

2934/59  
3

Žádost o uzavření nájemní smlouvy (přechod nájmu bytu)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 6 měsíců s automatickým prodlužováním vždy
o dalších 12 měsíců za smluvně sjednaných podmínek, za stanovené nájemné ve výši 50,02 Kč za
m2/podl. plocha bytu/měsíc (dříve   tzv. regulované nájemné, tj. cílové nájemné stanovené s
účinností od   01.01.2011 usnesením č. 4365/80 rady MOb ze dne 03.09.2009), dle důvodové
zprávy

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 10
N. V.,  Lumírova 7, Ostrava-Výškovice
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