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Přehled usnesení 123. schůze Rady městského obvodu, ze dne 30. 6. 2017 10:30

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5019/123 1P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Zajištění vybraných činností při
vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“ VZ 77.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5020/123 2P. Vyloučení vybraného dodavatele (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“  VZ 39.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

5021/123 3P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Zajištění pronájmu, servisu,
montáže, demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“ VZ 60.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

about:blank

2 z 5 30.6.2017 12:12



 

5019/123  
1P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  "Zajištění vybraných
činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“ VZ 77.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 77.17 "Zajištění vybraných
činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve  znění pozdějších předpisů, 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. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
2. Martina Gavendová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Mgr. Gabriela Gödelová, odbor podpory volených orgánů
2. Bc. Jana Smutná, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Martina Gavendová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Mgr. Gabriela Gödelová, odbor podpory volených orgánů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 77.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 29. 09. 2017

5020/123  
2P

Vyloučení vybraného dodavatele (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava
sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“  VZ 39.17

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o vyloučení vybraného dodavatele na realizaci této
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 39.17  „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ
Horymírova, Ostrava – Zábřeh“:
- Daniel Keklak, se sídlem Masarykova třída 948, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ: 03341615 z důvodu uvedených
v důvodové zprávě.
rozhodla

svolat k  opakovanému jednání hodnotící  komisi jmenovanou u této veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce VZ 39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV,  ZŠ Horymírova,  Ostrava – Zábřeh“ k
provedení nového hodnocení a posouzení nabídek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony k vyloučení vybraného dodavatele a svolání hodnotící komise k jednání
této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  „Oprava  sociálního  zařízení  –  pavilon  TV,  ZŠ
Horymírova, Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 14. 07. 2017

5021/123  
3P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  "Zajištění pronájmu,
servisu, montáže, demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-
2018“ VZ 60.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 60.17 "Zajištění pronájmu,
servisu, montáže, demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“ dle §
27 písm. b) v návaznosti na ust.  § 31 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve  znění
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pozdějších předpisů, 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 úpravou.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:

1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Martina Rentová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 60.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o nájmu
Termín: 29. 09. 2017
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