
Zápis č. 37

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 11.12.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Jaroslav Čermák

Ladislav Mlčák Omluveni:

Tomáš Dostal Jiří Draška

Josef Bittner

Emil Krestýn

Dan Hos

Marcel Kašík

Radek Pospišilík

Martin  Zdráhal Hosté:

Michal  Zácha

Bohdana  Kalincová

Drahomíra  Dučáková

Klára  Koryčanová

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  zahájil jednání komise kontrolou 
usnesení jednání 36 komise. Program jednání komise nebyl členy komise doplněn a byl 
všemi schválen.  Dále  předseda  komise  seznámil  členy  s usnesením  jednání  Rady  města  
Přerova  č. 53 týkajících    se   investičních akcí  a  rozvojových  záležitostí, které  byly  
předmětem  jednání  IRK.  

Hlasování:  9:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

2. Rozvojové  záležitosti: VZ PD Zateplení  ZŠ Za  Mlýnem a  ZŠ B Němcové

Ing. Arch. Koryčanová   z odboru  rozvoje   podala  informace  k záměru  vybrat  ve  veřejné  
soutěži    projektanta na  vypracování   všech  prací, služeb  a  dodávek souvisejícím  se  
zpracováním  projektových  prací    na  zateplení  objektů  základních  škol a  to   ve  
zjednodušeném  podlimitním  řízení   dle  § 38 zákona  č.137/2006.  Předpokládaná hodnota    
této  zakázky  je  942 000,- Kč   bez  DPH a  obsahuje   vypracování  a  dodání: 



a) Energetického  auditu

b) Průkaz  energetické  náročnosti

c) PD pro  vydání stavebního  povolení a  pro  realizaci   stavby  

d) Inženýrská  činnost  pro  potřeby  vydání  SP

Pro  každou  školu   budou  zpracovány   tyto  část  zvlášť. Předpokládaný  termín  zahájení  
je  únor  2013 a  požadovaný  termín  ukončení 31.8.2013.

Investiční komise po projednání doporučuje zadavateli schválit   zadání  této  veřejné  
podlimitní  veřejné  zakázky  s těmito  změnami: 

 Vypustit požadavek  na  složení  jistiny  ve  výši  18 tis. Kč 
 Vzhledem  výši    předpokládané  hodnoty  VZ soutěžit  zakázku   dle  §18 zákona  o 

VZ jako  zakázku  malého  rozsahu  
 Změnit    hodnotící  kriterium z nejnižší  nabídkové  ceny  na    ekonomickou  

výhodnost  s váhou  kriteria  80% cena a  20%  termín
 úprava   kvalifikačního   předpokladu §56 zákona z 350 tis. Kč  na  300 tis. Kč

a doporučuje  zadavateli

Vyzvat  tyto  společnosti  k podání  nabídek

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Ing. Petr  Volek, Osmek 479/11, Přerov, PSČ 
750 02

402 90 158

TOP Green CZ s.r.o. střední  novosadská 767/4, 
Olomouc , PSČ 779 02

286 10 717

Michal  Pospíšil, Tučín 148, PSČ 715 16 
Želátovice

659 12 535

M &B projekce  s.r.o.,  Čechova  106/2a, Přerov, 
PSČ 750 02

294 53 968

Tillerová s.r.o., Kabelíkova  2675/12, Přerov, 
PSČ 750 02 

278 59 011

Hlasování (9:0:1)

3. Vnitřní  správa – VZ

VZ: „Oprava  komunikace v ulici   u Žebračky v  Přerově .“
Investiční komisi byly předloženy k projednání úsekem veřejných zakázek materiály týkající 
se zadání  zakázky na stavební práce  týkající se opravy komunikace  v ulici   u  Žebračky  
v Přerově. Předpokládaná  hodnota  stavebních  prací  je  3 707 tis. Kč  bez  DPH. 

I n v e s t i č n í  a  r o z v o j o v á  k o m i s e  p o  p r o j e d n á n í

Doporučuje  zadavateli       
schválit   zadání  této  veřejné  podlimitní  veřejné  zakázky  s těmito  změnami: 

 změnou  v terminu  zahájení  realizace:  březen  2013 (dle  klimatických  podmínek)
 požadovaný  termín realizace -  do  90 kalendářních  dnů
 úprava   kvalifikačního   předpokladu §56 zákona z 1 200 tis. Kč  na  1 500 tis. Kč



a doporučuje  zadavateli
Vyzvat  tyto  společnosti  k podání  nabídek

Obchodní společnosti, sídlo IČ

Porr s.r.o. odštěpný  závod  6 -Morava Skály  
870 , Tlumačov, PSČ 763 62

430 05 560

EUROVIA CS a.s., Louky  330, Zlín,  PSČ 7630 
2

452 74 924

SATES Morava  spool. S r.o., Železničního  
vojska  1386,Valašské  Meziříčí 1386,  PSČ 757 
01 

607 75 530

SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka  8, Přerov, 
PSČ 750 02

471 55 558

STRABAG a.s. , Na  Bělidle  198/21, Praha, 
PSČ 150 00

608 38 744

doporučuje  zadavateli

ustanovit  komisi  na  otevírání  obálek ve  složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ
předseda

Ing. Tomáš Dostal Komise ROZ
člen

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Ing. Josef Bittner Komise ROZ
člen

Bc. Bohdana Kalincová Úsek ZAK Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek ZAK

doporučuje zadavateli 

ustanovit tuto komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení  nabídek:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Michal Zácha  DiS náměstek primátora  Ing. Dan Hos člen komise ROZ

Ing. Jiří  Draška člen komise ROZ Ing. Michal  Majer E PROJEKT s.r.o. 
autorizovaný  inženýr

PhDr.Marcel  Kašík člen komise ROZ Ladislav Mlčák    člen komise ROZ

Ing. Jan Široký Printes Atelier s.r.o. 
projektant

Ing. Svatava  Vrťová Printes Atelier s.r.o.
projektant

Čestmír  Hlavinka Zastupitel  města Radovan Rašťák Mgr. Zastupitel  města

Hlasování (8:0:0)



VZ: „ Oprava  sociálního  zařízení  v restauraci Michalov v  Přerově    

Úsek  veřejných  zakázek  představil  komisi  projekt   na  stavební  práce  malého  rozsahu  
spočívající  v opravě  sociálního  zařízení  v restauraci  v Michalově.  Předpokládaná  cena   
této  zakázky  je  610 tis. Kč  bez  DPH. Předmětem stavebních  prací  je  provedení  
stavebních  úprav  a modernizace  stávajícího  soc. zařízení, které  obsahuje osazení  nových  
dveří a obložkových zárubní, osazení nových  zařizovacích  předmětů, keramických  obkladů 
a  dlažeb včetně  dodávky  a  montáže  doplňkového  vybavení.  S těmito  stavebními 
úpravami budou  provedeny  i související úpravy   rozvodů vody, ÚT a  úprava 
silnoproudých rozvodů. Bude  vyměněn   zásobník  na  TUV v 1.PP za  nový.

I n v e s t i č n í  a  r o z v o j o v á  k o m i s e  p o  p r o j e d n á n í

Doporučuje  zadavateli       

Vyzvat  tyto  společnosti  k podání  nabídek

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ

1. PROFISTAV a.s.,  Přerov IV-Újezdec, K Moštěnici  
265/8a, PSČ 750 02

253 95 653

2. ZJS-realizace  staveb s.r.o., Přerov-Přerov-město, 
Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02

286 11 942

3. BJM Přerov s.r.o., Přerov I-město, Na  Odpolední  
363/10, PSČ 750 02

258 65 021

4. Zdeněk Horák, Přerov I-město, U tenisu  984/7, PSČ 750 
02

126 87 146

5. ASH PROFI s.r.o., Přerov- Přerov IVI-Újezdec, 
K Moštěnici  265/8a, PSČ 750 02

268 00 420 

Hlasování (8:0:0)

VZ: „ Oprava  severních  fasád    budov  ZŠ Za  Mlýnem.“    

Investiční  a  rozvojová  komise   byla  pověřena  RM č.52 otevíráním obálek, posouzením 
kvalifikace a hodnocením doručených  nabídek na  stavební  práce  malého  rozsahu. Úsek  
veřejných  zakázek  předložil  komisi  14  zalepených  nabídek. Komise   provedla   otevření  
obálek, kontrolu  úplnosti nabídek, kontrolu  zadavatelem  požadované  kvalifikace   a  
vyhodnotila  cenové  nabídky z hlediska  nejnižší  ceny.  

I n v e s t i č n í  a  r o z v o j o v á  k o m i s e  p o  p r o j e d n á n í

Doporučuje  zadavateli       

Vyloučit   z účasti  v zadávacím  řízení   tyto  společnosti:
 EKO – UH s.r.o., Staré  Město pro  nesplnění  základního  kvalifikačního  

předpokladu
 MONEXIN GROUP s.r.o., Praha  pro  podání  nepřijatelné  nabídky
 ŠUM  & KON s.r.o, Lipník nad Bečvou pro  nesplnění  základního  kvalifikačního  

předpokladu 
 RUŠAR zednictví  s.r.o.,  Hranice  pro   nesplnění  základního  kvalifikačního  

předpokladu
 PROFISTAV a.s Přerov a.s. pro  nesplnění  základního  kvalifikačního  předpokladu
 LIKOSTAV spol. s r.o., Přerov pro nesplnění  základního  kvalifikačního  

předpokladu 



Doporučuje  zadavateli       

Uzavřít  smlouvu  o dílo   s vítězným  uchazečem  VHH THERMONT s.r.o., se  sídlem  
Troubelice 352, PSČ 783 83 , IČ: 258 78 778, který  podal  nabídku  s nejnižší  cenou 
476 335,- Kč  bez  DPH ( 571 602,-Kč  včetně  DPH.)

Hlasování (8:0:0)

4. Různé

Mgr. Drahomíra  Dučáková 

 informovala  investiční  a  rozvojovou  komisi  o   zadávání  veřejné  zakázky   na  stavební  
práce   týkající  zajištění  energetických  úspor objektu ZŠ  U Tenisu v Přerově.  Rada  města  
pověřila   společnost  APC Consulting s.r.o. zajištěním  výběrového řízení dle  zákona  o  
zadávání veřejných  zakázek  a  to  užším  řízením.  

Termín  podání  žádostí  o  účast  je  21.1.2013. Předpokládaná  cena  VZ  je  23 mil. Kč bez  
DPH a  zadavatel  předpokládá, že   stavební  úpravy  budou  realizovány  v termínu  od  
června  2013 do   30. září 2013. 

Příští  jednání    komise je 22.1.2013 ve 14.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 11.12.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




