
 

Zápis č. 11 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 6.9.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Václav Zatloukal  

Emil Krestýn Omluveni: 

Jaroslav Čermák Jiří Draška 

Michal Špalek Martin Zdráhal 

Dan Hos  

Radek Pospišilík  

Ladislav Mlčák Hosté: 

 Michal Zácha Dis 

 Milan Rytíř 

Program: 

1. Kontrola usnesení z 10. jednání komise 

2. Doporučení ke schválení na:  

2.1  Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových  dokumentací 
v rámci realizace IPRM 2011- bytový fond 3.část  

2.2  Prodloužení termínu  realizace přeložky VO  v Předmostí 

2.3  Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových  dokumentací 
na  RPSP - VIII.etapa – „Parkoviště M. Horákové.“      

3. Vyhodnocení nabídek a doporučení k uzavření SoD na :  
3.1  Dešťová kanalizace komunikace  Spojka II/434 a II/150 

3.1. Parterové úpravy ZŠ Trávník 

3.2. Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova. 

4. Různé: 



Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 10. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na 10.jednání investiční komise přítomné členy a hosty a 
provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 10 a konstatoval, že úkoly byly splněny.  

      2.   Doporučení ke schválení na:  

2.1 Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových  dokumentací 
v rámci realizace IPRM 2011- bytový fond 3.část  

      Předseda  investiční  a rozvojové  komise  přivítal na projednávání tohoto bodu programu  
ředitele společnosti  PTÁČEK- pozemní stavby s.r.o. Ing. Richarda Pavlíka, který ve 
svém vystoupení  podrobně  rozebral  jednotlivé bytové domy se a zaměřil se na 
rozhodují  položky, které nebyly zahrnuty do cenové nabídky pro  realizaci  dodatečných 
stavebních prací  nutných pro dokončení realizace  „Regenerace a revitalizace bytových 
domů v IPRM v Přerově.“  Předmětem plnění a smlouvy je realizace stavebních a 
montážních prací nutných pro dokončení stavby „Regenerace a revitalizace bytových 
domů v IPRM v Přerově.“ Stavební a technické úpravy v těchto bytových objektech  jsou 
popsány v položkovém výkazu – výměru samostatně na každý  rekonstruovaných bytový 
dům vypracovaný  společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. ze dne  30.8.2011. Tyto 
stavební práce nebyly součástí původní dokumentace a jejich realizace je nutná pro 
dokončení této investiční akce. Rozsahy prací uvedené v projektové dokumentaci a 
zejména rozpočtu neodpovídají  skutečnosti, nebo se v průběhu stavebních prací vyskytly 
takové nepředvídané stavebně technické překážky a jejich odstranění je nutné pro 
dokončení rekonstrukce soc. zařízení v jednotlivých bytech dle projektu.  U bytového 
domu Denisova 6-12 se práce nad rámec PD týkají  především přeložek  vnitřních 
elektroinstalací vedených v demolovaných příčkách sociálních zařízení 
rekonstruovaných bytových jednotek, změn týkajících výměny nevyhovujících jímacích 
tyčí hromosvodu, stavebních úprav zastřešených lodžií, zapravení a  dozdívek 
zalomených vnitřních ostění na vyměněných  oken, zapravení zdiva nad obklady 
v kuchyních  a vybourání betonového krytu  ve dvorní části pro položení ležaté 
kanalizace, která nebyla obsažena v položkovém rozpočtu projektanta. U bytových domů 
na Husové 7 a 9 se jedná o opravu a výměnu zkorodovaného  střešního žlabu ve dvorní 
části,  realizaci přívodu napájení technologického zařízení pro vysušování zdiva 1.PP a 
dodávka a montáž chybějících 2 ks ochranných mříží na oknech umístěných  na podestě 
schodiště bytového domu. U bytových domů na Jižní čtvrti II, III a IV se jedná o změnu  
v provedení požárního předělu střechy, doplnění a změně prvků ZT instalací, realizaci 
zatmelení  styčných spár okno-fasáda, realizace podzemních svodů dešťové kanalizace 
z objektu a vyklizení sklepních prostor v zateplovaném 1.PP. Nabídková cena zhotovitele 
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. na tyto stavení práce je  oceněna  jednotkovými cenami 
dle standardu uvedených ve Sborníku cen  vydanou společností RTS platných pro rok 
2011. Termín  realizace výše uvedených prací na základě jednání se zhotovitelem  je 
stanoven od 15.9.2011 do 30.9.2011.  

  Rekapitulace:  (ceny bez  10% DPH) 
• Denisova 6,8,10,12                                                       612 277,00 Kč  
• Husova 7, 9                                                                     81 543,00 Kč 
• Jižní čtvrť II/5                                                                 58 483,00 Kč 
• Jižní čtvrť III/6,7                                                             46 926,00 Kč 
• Jižní čtvrť IV/4,5                                                             98 484,00 Kč 

      Celkem                                                                               897 713,00 Kč 
     V souvislosti s realizací stavebních prací na Regeneraci a revitalizaci bytových domech  

v rámci IPRM  nebylo možné realizovány některé stavební práce obsažené v původních  
podmínkách  vymezené veřejné zakázky tzv. (méněpráce) a proto odbor majetku a 



komunálních služeb předkládá investiční komisi materiál s doporučením k uzavření 
dodatku smlouvy o dílo na úpravu ceny díla „Regeneraci a revitalizaci bytových domů 
v IPRM v Přerově.“, kde cena díla obsažená v původní SoD se snižuje  o hodnotu  tzv. 
méněprací specifikovaných v položkových rozpočtech v celkové  výši  648 971,- Kč (bez 
DPH), 713 868,-Kč (s DPH) a týkají se především zdravotně technických instalací, 
změny  v konstrukci zastřešení objektu budovy Denisova, změn v části zateplovacího 
systému u bytových domů  Husova 7 a 9,  změn  konstrukce protipožárních stěn, změn 
bouracích prací při odstranění vnějších vápenocementových omítek před realizací 
kontaktního zateplovacího systému a odpočet vnitřních plastových revizních dvířek v 
jednotlivých bytech, které  byly nahrazeny  protipožárními dvířky. Původní cena díla 
specifikovaná cenovou nabídkou ve výši  33 540 813,- Kč (bez DPH), 36 894 894,- Kč (s 
DPH)  se  snižuje na cenu 32 891 842,-Kč (bez  DPH), 36 181 026,-Kč ( s DPH). 

       
2.2  Prodloužení termínu  realizace přeložky VO  v Předmostí 

      Odbor majetku a komunálních služeb obdržel  žádost od zhotovitele přeložky VO 
společnosti TSMP s.r.o. písemnou žádost ze dne 5.9.2011 na uzavření dodatku smlouvy 
o dílo s úpravou termínu plnění do 31.12.2011 týkající se realizace přeložky veřejného 
osvětlení  v Předmostí v ulicích  Teličkova, Kotkova, Tyršova, Janáčkova, Karasova a 
Sportovní.  

      Realizace výše uvedené investiční akce probíhá na základě vydaného stavebního 
povolení souběžně s realizací přeložky stávajícího nadzemního vedení do chodníků 
prováděnou ČEZ Distribuce a.s. a to do společného výkopu s uložením kabelů VO a 
NNk v kabelových chráničkách. Na základě sdělení ČEZ a jejího smluvního partnera 
MSEM  s.r.o. došlo ze strany ČEZ ke změně priority v ukončování realizovaných  staveb 
a termín dokončení stavby Přeložky NNk v Předmostí byl stanoven do 31.12.2011. 
Vzhledem k tomuto rozhodnutí a způsobu pokládky vedení NNk a VO do společné 
výkopové rýhy není možné dodržet původní termín dokončení stavby přeložky VO.  

 

2.3  Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových  dokumentací 
na  RPSP - VIII.etapa – „Parkoviště M. Horákové.“     

Předmětem smlouvy je realizace prací, které nebyly součástí PD pro zhotovení stavby 
parkoviště M. Horákové a přímo souvisí s vybudování (rozšíření stávajících) parkovacích 
ploch, stavebních  úprav parkovacích pásů a jsou nutné pro dokončení  realizace 
parkoviště o kapacitě 139 parkovacích ploch. Rozsah těchto prací se týká : 
• Většího rozsahu mocnosti pokládky živičných ploch v části parkoviště tvořené 
z asfaltobetonu o rozloze 2170 m2 stanovené na základě geodetického zaměření 
(bodového pole)  stávající plochy parkoviště a výpočtu kubatury živic přes toto bodové 
pole.  
• Vybudování opěrné zídky oddělující stávající asfaltobetonové hřiště a nově  
vybudovaná parkovací stání v jižní části parkoviště v délce 25 m  z betonových tvárnic 
vyztuženou betonářskou ocelí opatřenou okapovou stříškou.  Realizací této opěrné zídky 
bude možné zachovat dosavadní využívání tohoto  sportovní hřiště ke sportovním a 
míčovým hrám. 

   Nabídková cena zhotovitele SATES MORAVA spol. s r.o. na tyto stavení práce je  
oceněna  jednotkovými cenami dle standardu uvedených ve Sborníku cen  vydanou 
společností RTS platných pro rok 2011. Termín  realizace výše uvedených prací na 
základě jednání se zhotovitelem  je stanoven od 15.9.2011 do 30.9.2011.  
Rekapitulace:  (ceny bez  20% DPH) 
• Pozemní komunikace, živ. parkovací plochy                      400 597,21 Kč  
• Opěrná zídka včetně odvodnění                                             91 312,02 Kč 
                                                                     Celkem:                491 909,23 Kč 



 3. Vyhodnocení nabídek a doporučení k uzavření SoD na :  
3.1  Dešťová kanalizace komunikace  Spojka II/434 a II/150 

      Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek předložil  členům komise 7 nabídek  
uchazečů o tuto veřejnou zakázku v zalepených obálkách. Investiční a rozvojová komise 
nabídky otevřela a provedla kontrolu úplnosti.   

      3.2 Parterové úpravy ZŠ Trávník 

      Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek předložil  členům komise 6 nabídek  
uchazečů o tuto veřejnou zakázku v zalepených obálkách. Investiční a rozvojová komise 
nabídky otevřela a provedla kontrolu úplnosti.   

3.3. Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova. 

      Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek předložil  členům komise 7 nabídek  
uchazečů o tuto veřejnou zakázku v zalepených obálkách. Investiční a rozvojová komise 
nabídky otevřela a provedla kontrolu úplnosti.   

      Vzhledem k počtu doručených nabídek bylo jednání komise k tomuto bodu přerušeno a 
odbor vnitřní správy, úsek byl komisí pověřen k provedení vyhodnocení kvalifikace 
uchazečů. Pokračování jednání komise k hodnocení podaných nabídek bylo svoláno na 
9.9. 2011 v 7.00 do jednací místnosti odboru rozvoje, kde bylo provedeno hodnocení 
nabídek.  Výsledky hodnocení jednotlivých nabídek s pořadím  jsou uvedeny  
v hodnotících tabulkách.  

      Dešťová kanalizace komunikace  Spojka II/434 a II/150 

      PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, IČ: 253 
95 653 byl hodnotící komisí vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění jistoty (viz bod 
13. Jistota v Zadávací dokumentaci), kdy zadavatel požadoval, aby uchazeč k zajištění 
svých povinností vyplývajících z účasti na veřejné zakázce poskytl jistotu ve smyslu § 67 
zákona. 

Dešťová 
kanalizace 
Spojka II/434 a 
II/150 - Přerov 

Přehledná tabulka hodnocení VZ 

KRITERIA SISKO   KARETA  INSTA CZ  COMMODUM STRABAG  Všeobecná stavební P řerov  

1.Cena plnění ( Kč ) 3 506 251 3 262 218 4 209 759 2 899 767 2 690 537 2 999 985 

2.Doba plnění (dny) 100 51 76 110 59 180 
         

BODOVÉ HODNOCENÍ  
KRITERIA 

SISKO  KARETA  INSTA CZ. COMMODUM  STRABAG  Všeobecná stavební P řerov  

1.Cena plnění ( Kč ) 76,74 82,48 63,91 92,78 100,00 89,69 

2.Doba plnění (dny) 51,00 100,00 67,11 46,36 86,44 28,33 
         

PŘEPOČET BODOVÉHO HODNOCENÍ % VAHOU 
KRITERIA 

SISKO  KARETA  INSTA CZ  COMMODUM  STRABAG  Všeobecná stavební P řerov  

1.Cena plnění 
( Kč ) 

80% 61,39 65,98 51,13 74,23 80,00 71,75 

2.Doba plnění 
(dny) 

20% 10,20 20,00 13,42 9,27 17,29 5,67 

  
∑ 71,59 85,98 64,55 83,50 97,29 77,41 

           
Pořadí nabídek  5 2 6 3 1 4 



Na základě zvoleného způsobu hodnocení byla hodnotící komisí vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka uchazeče č. 5 STRABAG a.s, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, IČ: 608 38 744, Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo v souladu 
s nabídkou uchazeče  STRABAG a.s  v ceně 2 690 537,- Kč (bez  DPH), 3 228 644,40 Kč 
(s DPH).  
 

Parterové úpravy ZŠ Trávník 

PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, IČ: 253 95 653 
byl hodnotící komisí vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění jistoty (viz bod 13. Jistota 
v Zadávací dokumentaci), kdy zadavatel požadoval, aby uchazeč k zajištění svých povinností 
vyplývajících z účasti na veřejné zakázce poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. 

 

Parterové úpravy 
okolo ZŠ Trávník - 
Přerov 

Přehledná tabulka hodnocení VZ 

KRITERIA SISKO SATES MORAVA COMMODUM STRABAG STAVBEST MORAVA  

1.Cena plnění ( Kč ) 1 901 678,00 1 299 996,51 1 819 998,00 2 059 363,00 1 731 044,00 

2.Doba plnění (dny) 45 29 55 50 45 

         

BODOVÉ HODNOCENÍ  
KRITERIA 

SISKO SATES MORAVA COMMODUM STRABAG STAVBEST MORAVA  

1.Cena plnění ( Kč ) 68,36 100,00 71,43 63,13 75,10 

2.Doba plnění (dny) 64,44 100,00 52,73 58,00 64,44 
         

PŘEPOČET BODOVÉHO HODNOCENÍ % VAHOU 
KRITERIA 

SISKO SATES MORAVA COMMODUM STRABAG STAVBEST MORAVA  

1.Cena plnění ( Kč ) 80% 54,69 80,00 57,14 50,50 60,08 

2.Doba plnění (dny) 20% 12,89 20,00 10,55 50,50 
 

12,89 

  
∑ 67,58 100,00 67,69 62,10 72,97 

          
Pořadí nabídek 4 1 3 5 2 

 

Na základě zvoleného způsobu hodnocení byla hodnotící komisí vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka uchazeče č. 2 SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: 
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530, Komise doporučuje 
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo v souladu s nabídkou uchazeče SATES MORAVA spol. 
s r.o. v ceně 1 299 996,51 Kč (bez  DPH), tj. 1 559 995,91 Kč (vč. DPH).  
 

 

 

 

 

 

 



Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova. 

Dopravní 
připojení hotelu 
Jana na ulici 
Dvořákova 

Přehledná tabulka hodnocení VZ 

KRITERIA SISKO SATES MORAVA Pražské sil. a vod. stavby  PB SCOM KARETA COMMODUM 

1.Cena plnění ( Kč ) 949 317 596 683 807 453 989 152 953 108 897 068 

2.Doba plnění (dny) 30 14 35 25 26 40 
         

BODOVÉ HODNOCENÍ  
KRITERIA 

SISKO SATES MORAVA Pražské sil. a vod. stavby  PB SCOM KARETA COMMODUM 

1.Cena plnění ( Kč ) 62,85 100,00 73,90 60,32 62,60 66,51 

2.Doba plnění (dny) 46,67 100,00 40,00 56,00 53,85 35,00 
         

PŘEPOČET BODOVÉHO HODNOCENÍ % VAHOU 
KRITERIA 

SISKO SATES MORAVA Pražské sil. a vod. stavby  PB SCOM KARETA COMMODUM 

1.Cena plnění 
( Kč ) 

80% 50,28 80,00 59,12 48,26 50,08 53,21 

2.Doba plnění 
(dny) 

20% 9,33 20,00 8,00 11,20 10,77 7,00 

  
∑ 59,62 100,00 67,12 59,46 60,85 60,21 

           
Pořadí nabídek 5 1 2 6 3 4 

 

Na základě zvoleného způsobu hodnocení byla hodnotící komisí vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka uchazeče č. 2 SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem: 
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530. Komise doporučuje 
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo v souladu s nabídkou uchazeče SATES MORAVA spol. 
s r.o.,  v ceně 596 683,03 Kč (bez  DPH),  716 019,73 Kč (s DPH).  
4. Různé: 

Vedoucí oddělení investic a technické správy pan Milan Rytíř  informoval investiční a 
rozvojovou komisi  o 2 investičních akcích, které odbor majetku má v plánu realizovat v roce 
2011 -2012.  Jedná se o  tyto investiční akce: 

Stavební úpravy střechy a zateplení objektu  „Most k Životu.“ 

Oprava a sanace fasády  objektu restaurace Michalov 

Stavební úpravy střechy a zateplení objektu  chráněné dílny na ul.B.Němce. Vzhledem 
k havarijnímu stavu stávající střechy  jsou vyčleněny z rozpočtu města  finanční prostředky  
ve výši 2,2 mil Kč pro realizaci stavebních úprav střechy v letošním roce. Pro dokončení této 
akce týkající se zateplení objektu v r.2012 bude třeba uvolnit z rozpočtu města 1.700 tis Kč.  

Investiční a rozvojová komise bere na vědomí informace od vedoucí oddělení p. Rytíře 
týkající se opravy havarijního stavu střechy a  zateplení objektu  chráněné dílny „Most 
k Životu.“ na ul. B. Němce a informace k požadavku zařadit  Opravu a sanaci fasády  
objektu  restaurace Michalov do  investičních akcí  pro realizaci v roce 2012. 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

V Přerově dne 6.9.2011 

Jan Jüttner 
předseda komise 


