
  

Zápis č. 1 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 10.1.2012 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Martin Zdráhal Omluveni: 

Ladislav Mlčák Václav Zatloukal 

Radek Pospišilík Emil Krestýn 

Dan Hos Michal Špalek 

Jaroslav Čermák  

Jiří Draška  

  

 Hosté: 

 Michal Zácha DiS 

 Mgr. Petr Karola 

Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 17. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na prvním jednání investiční komise v roce 2012 přítomné 
členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 17 a konstatoval, že úkoly 
byly splněny a  komise  pokračovala  v hodnocení 2 veřejných zakázek otevřených na  
minulém zasedání komise.  

      Městský hřbitov Přerov-rozvody vody 

      Komise po projednání doporučuje zadavateli vyloučit v souladu s ustanovením § 76 
odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách z další účasti na veřejné zakázce 
na realizaci stavby uchazeče SISKO spol. s r.o., pro nesplnění jistoty požadované v 
zadávací dokumentaci ve smyslu § 67 zákona. 

       

 



      Výsledná tabulka hodnocení VZ 

       Uchazeč Cena v Kč(bez DPH) Pořadí nabídek 
SKD Lipník n/B s.r.o.    936 982,76 3. 
ARES Lipník n/B, s.r.o.    986 276,00 4. 
INSTA CZ s.r.o.    992 997,00 5. 
PB SCOM s.r.o. 1 233 144,77 8. 
EKO Agrostav a.s. 1 047 568,00 6. 
Všeobecná stavební Přerov spol. 
s r.o. 

   799 491,50 1. 

LB 2000, s.r.o.    887 032,00 2. 
Stavební firma Pospíšil s.r.o. 1 127 419,00 7. 

 

Na základě zvoleného způsobu hodnocení byla hodnotící komisí vybrána nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče č. 7 Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., se 
sídlem Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII-Žeravice, IČ: 465 81 367. 
Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo v souladu s nabídkou uchazeče 
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. v ceně 799 491,50Kč (bez  DPH), 959 389,80Kč 
(vč. DPH).  

      Výsledek hlasování: 8:0:0 (pro : proti : zdržel se)  

 

      Střecha objektu „Most k životu“ – B. Němce, Přerov 
      Komise  po projednání doporučuje zadavateli vyloučit z další účasti na veřejné zakázce v 

souladu s ustanovením § 76 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
uchazeče JH Kokory – střechy s.r.o., se sídlem Kokory 169 pro nesplnění požadované 
jistoty a pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle § 53, §54 a §56 zákona. 

       

      Výsledná tabulka hodnocení VZ 

      

Uchazeč Cena v Kč (bez DPH) 
 

Pořadí nabídek 
 

VESTAV group s.r.o. 1 085 997,- 1. 
FAST střechy, s.r.o. 1 415 644,- 6. 
STAVBEST Morava a.s. 1 164 174,- 2. 
RAPOS, spol. s r.o. 1 319 390,- 5. 
František Frančák 1 687 767,- 7. 
Středomoravské stavby s.r.o.    1 230 010,18 4. 
PROFISTAV PŘEROV a.s. 1 228 529,- 3. 

  

      Na základě zvoleného způsobu hodnocení byla hodnotící komisí vybrána nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče č. 1 VESTAV group s. r.o., se sídlem Víta 
Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČ: 276 75 912.  

      Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo v souladu s nabídkou uchazeče 
VESTAV group s.r.o. v ceně  1 085 997,- Kč (bez  DPH), tj. 1 303 196,-Kč (vč. DPH).  

      Výsledek hlasování: 8:0:0 (pro : proti : zdržel se)  

        

 

 



2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek na „Městský hřbitov Přerov-stará obřadní síň.“  

      Vedoucí odboru Mgr. Petr Karola  předložil na jednání 12 podaných a  zalepených 
nabídek uchazečů na nabídku „Městský hřbitov Přerov-stará obřadní síň.“ Investiční  
komise  otevřela doručené nabídky v pořadí  jejich doručení, zkontrolovala jejich 
úplnost, provedla kontrolu splnění požadované kvalifikace. Seznam nabídek  s uvedením  
nabídkových cen viz. tabulka. Ing. Čermák informoval předsedu  komise, že jednou ze 
společností  jež  podala nabídku  na tuto VZ je v obchodním styku a v souladu s čestným 
prohlášením  by se v případě možné pojatosti zdržel hodnocení  VZ a požádal o uvedení 
v zápisu z jednání.  

      Investiční komise  po projednání doporučuje zadavateli vyloučit z další účasti na veřejné 
zakázce na realizaci stavby „Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň“ uchazeče 
SANBON, spol. s r.o., se sídlem Sušilova 38, 750 00 Přerov, pro neúplnost nabídky 
požadované v zadávací dokumentaci (neposkytnutí jistoty, nesplnění základních 
kvalifikačních předpokladů, nesplnění ekonomických a finančních předpokladů). 

 
      Výsledná tabulka hodnocení VZ         

Uchazeč Cena v Kč (bez DPH) Pořadí nabídek 
STAVBEST Morava a.s. 1 857 949,00 1. 
Středomoravské stavby 
s.r.o. 

1 863 801,82 2. 

BS Vsetín, s.r.o. 1 959 413,00 3. 
PSS Přerovská stavební a.s. 1 974 995,14 4. 
S.M. – Olomouc, s.r.o. 1 997 788,66 5. 
Stavitelství Pospíšil s.r.o. 2 168 450,00 6. 
PROFISTAV Přerov a.s. 2 179 676,00 7. 
REFAS Olomouc spol. 
s r.o. 

2 235 750,80 8. 

TUZAMO  spol. s r.o. 2 274 876,80 9. 
HORSTAV Olomouc, spol. 
s r.o. 

2 499 133,00 10. 

Ing. Dalibor Dudík 2 501 350,00 11. 
 

Na základě zvoleného způsobu hodnocení byla hodnotící komisí vybrána nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče č. 7  STAVBEST Morava a.s., se sídlem 
Žerotínovo nám. 961/14, 750 02 Přerov, IČ: 285 72 947.  
Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo v souladu s nabídkou uchazeče 
STAVBEST Morava a.s.  v ceně 1 857 949,- Kč bez DPH, tj. 2 229 539,- Kč vč. DPH. 
Výsledek hlasování: 8:0:0 (pro : proti : zdržel se) 

 

Komise po vyhodnoceni nabídkových cen vítězných uchazečů VZ (Městský hřbitov 
Přerov-rozvody vody, Střecha objektu „Most k životu“a, Městský hřbitov Přerov-stará 
obřadní síň.“ předpokládá finanční úspory oproti schváleným  finančním prostředkům 
a doporučuje  Radě města ponechat nevyčerpané finanční prostředky z těchto akcí 
v rozpočtu odboru majetku a komunálních služeb pro dokončení  kompletní  revitalizace  
staré obřadní síně městského hřbitova, konkrétně  pro vybudování kolumbária v 
této obřadní síni v letošním roce. 

Výsledek hlasování: 8:0:0 (pro : proti : zdržel se) 

      



 Různé 

Náměstek primátora p. Michal Zácha DiS  informoval členy o uskutečněném jednání u 
primátora města  ve věci  nových investičních akcí pro rok 2012. Počet  akcí pro realizaci 
v 2012 bude závislý na výsledku účetní závěrky hospodaření za rok 2011. 
Předpokládané investiční akce 2012 a jejich pořadí dle priorit jsou uvedeny v tabulce. 

 

Poř.č.  Název  investi ční akce  

1  Jižní předpolí Tyršova mostu  1. etapa 

2 Zateplení ZŠ U tenisu ( ZŠ Svisle)  

3 
 IPRM (Dětská hřiště -  Jižní čtvr ť I a  Jižní čtvr ť III) 

4  PRPS Předmostí-9.etapa  

5  MD –revitalizace, KIS 

6  Dětské hřiště Vaňkova, Přerov 

7 Cyklostezka Osmek, příp. ( Laguna) 

    

    

      

     

 

 

 

 

      Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

      V Přerově dne 10.1.2012 

 

 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


