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USNESENÍ z 69. schůze Rady města Přerova konané dne 27. června 2013

2565/69/1/2013 Program 69. schůze Rady města Přerova konané dne 27. června 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 69. schůze Rady města Přerova konané dne 27. června 2013

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 69. schůze Rady města 
Přerova

2566/69/2/2013 „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ – schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
„Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ uchazeče Porr a.s., Praha 1 – Nové Město, Václavské 
náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČ: 430 05 560 pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených    
v zadávacích podmínkách,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky  na stavební práce veřejné zakázky „Cyklostezka Přerov, ul. 
Želatovská“,  která byla předložena od společnosti EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Národní 10, 
PSČ 113 19, IČ: 452 74 924.

3. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,                     
a společností EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ: 452 74 924,  jako 
zhotovitelem, na stavební práce veřejné zakázky „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“.

Cena za plnění bude činit 9 906 802,00 Kč bez DPH, tj. 11 987 231,00 Kč vč. DPH.

4. konstatuje, že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

2567/69/3/2013 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle“ –
schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle“ uchazeče ZAK PLUS – stavba 
s.r.o., Polní 85, Přerov I – Město, 750 02  Přerov, IČ: 258 26 069 z důvodu nepředložení 
smlouvy o dílo,

a v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona z další účasti na veřejné zakázce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy Svisle“ uchazeče SYNER Morava, a.s., Kroměříž, 
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1. Máje 532, PSČ 767 01, IČ: 634 93 675 pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených        
v zadávacích podmínkách,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou  na stavební práce veřejné zakázky „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy  Svisle“,  která byla předložena od společnosti První KEY – STAV, a.s., 
Třinec, Lánská 128, PSČ 739 61, IČ: 253 85 127,

3. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,                     
a společností První KEY – STAV, a.s., Třinec, Lánská 128, PSČ 739 61, IČ: 253 85 127,  jako 
zhotovitelem, na stavební práce veřejné zakázky „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy Svisle“.

Cena za plnění bude činit 14 189 383,00 Kč  bez DPH a bez rezervy, tj. 17 661 110,00 Kč vč. 
DPH a vč.  rezervy.

4. konstatuje, že usnesení pod body 1. a 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

V Přerově dne 27. června 2013

          Mgr. Josef Kulíšek                                                                               Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora města Přerova                                                      náměstek primátora města Přerova


