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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 110. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 3. 5. 2017 08:45

(usn. č. 4605/110 - usn. č. 4608/110)

Bc. Martin Bednář

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: Věra Válková, místostarostka
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Přehled usnesení 110. schůze Rady městského obvodu, ze dne 3. 5. 2017 08:45
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

4605/110 1P.

Revokace usnesení č. 4596/109 z 25. 4. 2017, zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti
odváděných vod (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4606/110 2P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Příprava bytů určených pro sociální a
dostupné bydlení (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4607/110 3P.

Výběr ekonom. nejvýhodn. nabídky (podlimitní VZ na služby, ZPŘ) - Provádění revizí a kontrol (revizí
hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinsta.) v BD a
nebyt.obj. ve vlastn. SMO, MOb O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4608/110 4P.

Rekonstrukce slepé části ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy" (Bc. František Dehner, místostarosta)
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4605/110
1P

Revokace usnesení č. 4596/109 z 25. 4. 2017, zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na
služby) - Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih včetně
kontroly jakosti odváděných vod
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 4596/109 ze dne 25. 4. 2017
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 07.17 "Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě
městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti odváděných vod" z důvodu nejednoznačně
stanovených zadávacích podmínek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 07.17 vyplývající z usnesení
Termín: 09. 05. 2017

4606/110
2P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Příprava bytů určených
pro sociální a dostupné bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 38.17 "Příprava
bytů určených pro sociální a dostupné bydlení“ dle ust. § 27 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
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Zuzana Hejnová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Zuzana Hejnová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 38.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

4607/110
3P

Výběr ekonom. nejvýhodn. nabídky (podlimitní VZ na služby, ZPŘ) - Provádění revizí a kontrol
(revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí
elektroinsta.) v BD a nebyt.obj. ve vlastn. SMO, MOb O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 136.16 "Provádění
revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a
revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih" a o uzavření rámcové smlouvy u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem, a to:
1. REDCOCK a.s., Roháčova 1139/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 26840855,
- u 2a. dílčí části - Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech v
majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za nabídkovou cenu Kč
151.390,00 bez DPH a ceny uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu smlouvy na dobu určitou ode dne
podpisu obou smluvních stran do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančního limitu max. do 500.000,00 Kč
bez DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve
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- u 2b. dílčí části - Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových
objektech v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za nabídkovou
cenu Kč 49.055,00 bez DPH a ceny uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu smlouvy na dobu určitou ode
dne podpisu obou smluvních stran do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančního limitu max. do 150.000,00
Kč bez DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části 2a. a 2b. této podlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 136.16 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích
přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 10. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části 2a. a 2b. této podlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 136.16 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích
přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 15. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části 2a.
a 2b. této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 136.16 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů,
kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinstalace) v bytových
domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 17. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy u jednotlivé části 2a. a 2b. této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 136.16 Provádění
revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a
revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 26. 05. 2017
4608/110
4P

Rekonstrukce slepé části ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0118/2017/INV ze dne 8.2.2017 se zhotovitelem firmou
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 060838744 na realizaci VZ 167.16 na
stavbu "Rekonstrukce slepé části ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy" v důsledku skutečnosti vyžadující
úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací. Na
základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku se snižuje konečná
cena díla 1.188.481,93Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku -160.107,85 vč. DPH na částku 1.028.374,08 vč.
DPH
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0118
/2017/INV na realizaci "Rekonstrukce slepé části ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy"
Termín: 09. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0118/2017/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 09. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. S/0118/2017/INV na realizaci VZ
167.16 "Rekonstrukce slepé části ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy"
Termín: 09. 05. 2017
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
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Tiskové opravy
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