
Zápis č. 22

z jednání (mimořádné) Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 23.3.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Tomáš Dostal

Radek Pospišilík Omluveni:

Michal Špalek Ladislav Mlčák

Dan Hos Jiří Draška

Václav Zatloukal Martin Zdráhal

Jaroslav Čermák

Emil Krestýn

Hosté:

Michal Zácha DiS

Jiří Raba

Mgr. Drahomíra  Dučáková

Zápis:

1. Doplnění  programu jednání

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  pozvané hosty a  na  základě  
požadavku  Odboru vnitřní  správy MMPr navrhl  zařadit  do  dnešního programu  jednání   
projednání  zadávacího řízení  na  zakázku  malého  rozsahu na  dodávku  záložního agregátu  
pro serverovnu. Komise  odsouhlasila  program jednání IRK

Hlasování:  6:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

2. Doporučení ke schválení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na: 

„Serverovna - záložní agregát – Magistrát města Přerova“

Odbor vnitřní správy předložil investiční a rozvojové komisi k projednání tyto materiály 
k zadání zakázky na  dodávku a  montáž záložního zdroje pro  serverovou na  Bratrské 34:

- Návrh obchodních podmínek obsažený v návrhu smlouvy o dílo



- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky

-    Návrh výzvy   vyzvaným uchazečům 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 751 tis. Kč bez DPH, výše jistoty je stanovena 
částkou 30 000,00 Kč

Hodnotící kritérium - Výše nabídkové ceny                                          100 %

Komise  po projednání doporučuje Radě města vyzvat k podání nabídky s prokázáním 
kvalifikace tyto společnosti:

Obchodní společnost, sídlo IČO

EJAPO Morava, s.r.o.
Ostrava, Moravská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00

278 46 351

Kamil Malenda
PSČ 751 04, Rokytnice 76

731 07 409

Petr Šejda
Kosmákova 2362/47, 750 02 Přerov – Přerov I-Město

496 05 381

JP Group stavby s.r.o.
Rokytnice 422, PSČ 751 04

278 56 887

ERMONTA s.r.o.
Břest 79,  PSČ 768 23 Břest

255 31 735

BUKÁČEK-elektro s.r.o.
Wilsonova 154/8, PSČ 750 02 Přerov

277 76 921

MSEM a.s.
Collo louky  126. PSČ 738 02 Frýdek- Místek

646 10 080

Hlasování:  6:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

3. Návrh vnitřního předpisu pro zadávání zakázek malého rozsahu

Odbor  vnitřní správy připravil návrh  vnitřního  předpisu č. 18/2006   k zadávání  VZ 
malého  rozsahu. Pro  jednání komise  byla z tohoto  předpisu  vytvořena přehledná  tabulka   
s uvedením  limitů, podmínek  pro  zadávání  těchto  zakázek,  s návrhem  počtu oslovených  
uchazečů atd. pro  následnou  diskusi.  Veřejné  zakázky  jsou  rozděleny  do  4 skupin viz.  
tabulka dle   finančních  limitů  na  dodávka  a  služby a na stavební  práce. 

Diskuse a  připomínky:

- Zatloukal - k oslovování  firem   mimo  region, kompetence  ved. pracovníků magistrátu

- Zácha -  2 formy zadávání  VZ – odbor  majetku bude   využívat  obě  formy zadávání VZ 
malého rozsahu ( s i bez využití el. nástroje.)

- Hos – zadávání stavebních  prací nad rámec  projektu u zakázek, kde  probíhá  již realizace

Závěr: 

- pro  časovou tíseň zachovat  stávající vnitřní  předpis a  snížit  jen  finanční  limity 
v souladu s novelou zákona  o  zadávání  VZ a  připravit nové znění  vnitřního  předpisu pro  
zadávání  VZ  - úkol  pro odbor  vnitřní správy 

- pokračovat  v diskusi  na  návrhu  vnitřního  předpisu na  příštím zasedání  komise dne  
27.3.2012 



4. Investiční záležitosti

Členové komise obdrželi písemné stanovisko od technického  dozoru  p. Jiřího Raby týkající 
se těchto investičních akcí:

„Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 pro šatny účinkujících Městského domu.“

Cena  díla  dle SOD:     11 900 tis. Kč ( VZ )    zhotovitel  PSS-Přerovská stavební a.s.
Samostatná SoD             2 380 tis. Kč  ( samostatná smlouva  na  zakládání objektu)
Celkem                         14 280 tis. Kč
Nad rámec  projektových prací  jsou  realizovány  tyto  práce: 
- Zařízení interiéru  dodávky z TON Bystřice -  běžný sortiment 160 tis. Kč 
                                                                          - atypické výrobky 320 tis. Kč 
- Slaboproud  dodavatel Kamil Malenda, Rokytnice u Přerova  181 tis. Kč
- Změna   systému ÚT – změna  z plynu na  CZT – dodavatel PSS  390 tis. Kč
- Problémy  s vlhkostí konstrukcí v  objektu
- Předpokládaná cena  dokončeného  díla -15 500 tis. Kč
- Termín  dokončení  10.dubna  2012 
- Zahájení  provozu  v MD 22. dubna 

„Tyršův  most.“

Cena  díla  dle SOD:     116 395 tis. Kč ( VZ )    zhotovitel  SKANSKA  a.s.
Cena  dle   uzavřené smlouvy   bude  zhotovitelem  dodržena dle SoD
- v rámci  stavby  se řešil  problém  s překládkou  plynu RWE a  smlouvu o zřízení  VB
- osvětlení  stromů bude realizováno  z mostovky , původní   barevná světla na  větvích
- osvětlení  pěší  zóný  - vnitřní strana   pravého  zábradlí
- Mostovka – zpracovává se  položkový rozpočet stavby 
- V termínu  dokončení  mostu 5.5. 2012 pravděpodobně  nebudou  odpáleny arsenové stěny  

okolo pilířů - nedodělek     
Termín  dokončení:  5.5.2012

„Jižní  předpolí  Tyršova mostu – I. etapa.“

Cena  díla  dle SOD:     9 277 286,00 Kč ( VZ)
Zhotovitel:   Sates Morava  spol. s r.o. , valašské  Meziříčí
Předpokládaný  termín  dokončení stavby: 30.4.2012 a  31.5.2012 (parkoviště)  
Aktuální  informace: 

         -  nízké krytí  plynového  vedení DN 300 přes  stavbu – překládka  plynu x zvýšení   úrovně
komunikace o 150 mm -  změna  stavby  před  dokončením po 11.4. 2012 bude možné 
pokračovat  na  stavbě  Jižního  předpolí – SO komunikace – vliv na  termín dokončení  
stavby
-  záchranný archeologický  průzkum – objev starých  základů  kostela sv. Marka, do  14 dnů  
bude  jasné  jak  dál se  stavbou  parkoviště 
-  další kopané sondy   směrem   k trafostanici pro  další rozhodování  kam  umístit  
plánované  parkoviště
- všechny  tyto  práce – vícepráce  nad  rámec   SOD 



„Parkoviště  a  technická  infrastruktura  na  náb. PF.“

Jednání  zhotovitele této  investiční  akce  PBSCOM s.r.o. proběhne s vedením  statutárního 
města Přerova  v úterý  dne  27.3.2012 dopoledne. Závěry  z tohoto  jednání  a  bližší  
informace  budou  poskytnuty IRK až  po  tomto  jednání. 

5.  Různé

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 23.3.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




