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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 133. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 27. 9. 2017 12:00

(usn. č. 5449/133 - usn. č. 5449/133)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: Věra Válková, místostarostka

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 133. schůze Rady městského obvodu, ze dne 27. 9. 2017 12:00
č. usn.

č.
m.

5449/133 1P.

Název materiálu
Revokace části usnesení č. 5369/131 z 14. 9. 2017 (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 80.17
Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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5449/133
1P

Revokace části usnesení č. 5369/131 z 14. 9. 2017 (podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce) - VZ 80.17 Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích
Rada městského obvodu
rozhodla
o revokaci části usnesení č. 5369/131 ze dne 14. 9. 2017, a to:
"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 stavební práce VZ
80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích" a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem:
2. SILNICE.CZ s. r. o.Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem, IČO: 26792711
- u V. etapy (dílčí části této veřejné zakázky) za nabídkovou cenu Kč 1.756.282,03 bez DPH a s lhůtou
realizace 33 kalendářních dnů od zahájení díla"
rozhodla
svolat k opakovanému jednání hodnotící komisi jmenovanou u této podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce VZ 80.17 „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích“ k provedení nového hodnocení a posouzení
nabídek u V. etapy (dílčí části této veřejné zakázky)
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z bodu usnesení a svolání hodnotící komise k jednání u V.
etapy (dílčí části) této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 „Oprava chodníků v OstravěVýškovicích“
Termín: 10. 10. 2017
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