STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 73. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 27. 6. 2016 13:00

(usn. č. 2957/73 - usn. č. 2958/73)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 73. schůze Rady městského obvodu, ze dne 27. 6. 2016 13:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2957/73 1P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Zeleň za Lunou“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2958/73 2P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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2957/73
1P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Zeleň za Lunou“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 63.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Zeleň za Lunou“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, a dokumentu
"Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020", ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 63.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 04. 08. 2016

2958/73
2P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 64.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, a
dokumentu "Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020",
ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 64.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 04. 08. 2016
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