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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 33. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 20. 8. 2015 11:30

(usn. č. 1305/33 - usn. č. 1307/33)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

25.8.2015 9:45
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Přehled usnesení 33. schůze Rady městského obvodu, ze dne 20. 8. 2015 11:30
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

1305/33 1.

Uzavření příkazní smlouvy na SIPO (Markéta Langrová, člen rady)

1306/33 2P.

Námitky a rozhodnutí o nich, Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby, zjednodušené
podlimitní řízení) - Forenzní audit (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1307/33 3P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Vybavení zahrad mateřských škol zřízených
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

25.8.2015 9:45
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1305/33
1

Uzavření příkazní smlouvy na SIPO
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít Příkazní smlouvu č. nSIPO 07 - 104/2015, číslo organizace 720817 s Českou poštou, s.p. se sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 z důvodu zajištění úhrady plateb nájemného a záloh
na služby spojené s nájmem v rámci domovního a bytového fondu prostřednictvím Sdruženého inkasa
plateb obyvatelstva (SIPO) ve znění přílohy materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy

1306/33
2P

Námitky a rozhodnutí o nich, Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby,
zjednodušené podlimitní řízení) - Forenzní audit
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Námitky proti zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce VZ 61.15 na služby "Forenzní audit" od
stěžovatele VIVIANITE s.r.o., se sídlem Plzeňská 2621/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 26825520, a
Rozhodnutí zadavatele o nich ze dne 18. 8. 2015
rozhodla
zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 61.15 na služby "Forenzní audit"
dle § 84 odst. 3 písm. b) v návaznosti na ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu rozhodnutí zadavatele vyhovět námitkám a s ohledem ke
skutečnosti, že zadavatel nastavil zadávací podmínky, zejména požadavky na prokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů příliš přísně tak, že omezil soutěžní prvek, kdy zadavatel obdržel do konce lhůty
pro podání nabídek pouze jednu nabídku, jejíž nabídková cena navíc překračuje předpokládanou hodnotu
této veřejné zakázky a s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o případ, kdy zadavatel již nemá možnost
přijmout opatření, kterým by uvedené porušení zákona napravil
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 61.15 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 08. 2015

1307/33
3P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Vybavení zahrad mateřských
škol zřízených obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 47.15 na dodávky "Vybavení zahrad mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření kupní smlouvy:
- s vybraným uchazečem ALESTRA s.r.o., se sídlem Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485, za
nabídkovou cenu Kč 551.331,50 bez DPH, tj. Kč 667.111,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních
dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ:
27738795, za nabídkovou cenu Kč 660.934,00 bez DPH, tj. Kč 799.730,14 vč. DPH a s lhůtou realizace 40
kalendářních dnů
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení zahrad mateřských škol
zřízených obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 18. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení
zahrad mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 25. 09. 2015

25.8.2015 9:45
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