
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

 Věra Válková 

místostarostka
městského obvodu

Ostrava-Jih

z 108. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 18. 4. 2017 09:00

(usn. č. 4524/108 - usn. č. 4524/108)
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Přehled usnesení 108. schůze Rady městského obvodu, ze dne 18. 4. 2017 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4524/108 1P. Revokace usnesení č.4508/107 ze dne 13. 4. 2017,podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce) - ,,Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava Dubina “ VZ 24.17 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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4524/108  
1P

Revokace usnesení č.4508/107 ze dne 13. 4. 2017,podmínky výzvy (veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce) - ,,Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava Dubina “ VZ
24.17

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 4508/107 ze dne 13. 4. 2017
rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 24.17 ,,Výměna
oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava Dubina “ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek  v  platném znění,  a  oddílu B části  II.  Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací,  ve  znění  pozdějších změn,  dodavatelům  uvedeným v  předloženém  přínosu s
doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:

1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury  
3. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury  
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 24.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 27. 06. 2017
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