
Zápis č. 25

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 24.4.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Tomáš Dostal

Radek Pospišilík Omluveni:

Jiří Draška Martin Zdráhal

Dan Hos Emil Krestýn

Ladislav Mlčák Václav Zatloukal

Jaroslav Čermák

Michal Špalek

Hosté:

Michal Zácha DiS

Ing. František Zlámal

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  pozvané hosty a  provedl  kontrolu 
usnesení  z minulé  komise a  konstatoval, že úkol  byl splněn. Členy  komise navržený  
program  jednání komise  nebyl  doplněn a  po  hlasování byl  všemi  přítomnými  členy  
komise  schválen.  

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

2. Veřejná zakázka – otevírání  obálek  a  hodnocení  nabídek.“Serverovna-záložní agregát.“  

„Serverovna-záložní  agregát- MMPr. RM rozšířila  vyzvané  o společnost SKEL s.r.o, 
Přerov – vyzváno  8 uchazečů. Termín  dodání nabídek 23.4.2012 – IRK pověřena  
otevíráním obálek, posouzením a hodnocením  podaných nabídek – mimořádní IRK  dne  
24.4.2012. Předpokládaná ceny  VZ byla  dle  PD 1 751 000,- Kč bez  DPH

Ing. Dučáková předložila  komisi  doručené  nabídky  uchazečů na  realizaci   VZ. Celkem  
bylo  vyzvednuto  15 zadávacích  dokumentací  na  tuto  zakázku.  V termínu  pro  podání  
nabídek byly  podány  3 nabídky. Komise  provedla  otevření  podaných nabídek   v pořadí 
jak  byly  doručeny  zadavateli a  provedla  kontrolu podaných  nabídek a provedla  



hodnocení  nabídek. Žádná z podaných nabídek  nebyla  komisí ze zadávacího řízení 
vyloučena. Všichni  uchazeči  složili zadavatelem  požadovanou jistinu ve  výši 30 000,- Kč  
na účet zadavatele

Nabídka  č.1

Uchazeč UNISMINI-služby  spol. s r.o., Praha cena  bez  DPH      1 468 655,-Kč

Nabídka  č.2

EPIK s.r.o. ,Kroměříž                                                   cena  bez  DPH      1 497 533,-Kč

Nabídka č.3

Středomoravské stavby  s.r.o.,Přerov                           cena  bez  DPH      1 017 318,-Kč

Jediným hodnotícím  kriteriem  této VZ  byla  nejnižší nabídková cena. Hodnotící  komise  
stanovila pořadí  nabídek jednotlivých uchazečů. 

1. Středomoravské stavby  s.r.o., Svépomoc I/2012/51, Přerov         

2. UNISMINI-služby  spol. s r.o., Praha  

3. EKPIK s.r.o.

Komise  po  projednání  doporučuje  zadavateli uzavřít smlouvu  s vítězným uchazečem 
společností Středomoravské stavby  s.r.o., IČ: 496 89 053, sídlo Svépomoc I 2012/51, 
Přerov na realizaci „ Serverovna -záložní  agregát- MMPr“  v nabídkové  ceně 1 017 318,-
Kč bez  DPH, termínu realizace 90 kalendářních  dnů. 

Komise  po projednání doporučuje  zadavateli ponechat ušetřené  finanční prostředky  na  
ORJ 510 pro  pokrytí nákladů na  realizaci výstavby  kolumbária  ve staré obřadní síni.

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

3. Různé

Diskuse:

Stavba  Tyršova  mostu – slavnostní  otevření 8.5.2012, připomínka k síťové výplni 
zábradlí, výzdobě  mostu, dopravnímu provozu na mostě atd.

Dětské hřiště   na  Velké Dlážce – technický stav dětských  hracích  prvků neopovídá 
požadavkům a  současným technickým  normám , hrací  kovové  prvky  jsou  ve  špatném 
technickém stavu a  přitom tato lokalita  je  velice  pěkná a  vhodná  pro  revitalizaci a 
vybudování nového  dětského  hřiště. Tato  část je hojně  navštěvovaná zejména  maminkami 
s malými  dětmi.  Dotaz zda je  toto hřiště  zahrnuto  do  programu oprav dětských hřišť.

Registr investic pro  rok 2012 – vyžádat si  od   Odboru rozvoje  a  poslat členům 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 24.4.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




