
Zápis č. 52

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 21.1.2014

Přítomni: Nepřítomni:

Miroslav Anděl

Josef  Bittner

Martin Zdráhal Omluveni:

Ladislav Mlčák Jan Jüttner

Dan Hos Jaroslav  Čermák

Jiří Draška

Tomáš Dostal

Radek  Pospíšilík Hosté:

Marcel  Kašík Michal  Zácha

Bohdana  Kalincová

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 51. jednání komise

      Předsedou komise  byl  pověřen řízením  dnešního  jednání  komise  člen  komise  p. 
Draška. Přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 51 a 
konstatoval, že úkoly byly splněny. Žádný z přítomných  členů nepožadoval  doplnit    
program  jednání  a   program  jednání  byl  přítomnými členy   schválen. Dále  komisi  
seznámil  s  usnesením  Rady  města,  která  se  týkala  materiálů  projednávaných  na  IRK. 

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

2. Vnitřní správa: 

VZ „Stavební  úpravy  ul. Kabelíkova – parkování.“- otevírání  obálek  a  hodnocení  
nabídek

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno 6 obálek s nabídkami uchazečů. Komise
provedla kontrolu souladu skutečně předloženého počtu obálek a přistoupila  k otevírání 
obálek postupně podle jejich data  doručení a  provedla  kontrolu toho, zda:



a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

  Byly  podány  tyto  nabídky:

Nabídka 
č.

Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ:

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

471 55 558

2. SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 
Železničního vojska 1386, PSČ 757 01

607 75 530

3. ARES Lipník n. B., s.r.o., Lipník nad Bečvou -
Lipník nad Bečvou I - Město, Svat. Čecha 1602, PSČ 
751 31

623 00 008

4. PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I -
město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02

277 69 585

5. ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, Holice, 779 
00 Olomouc

278 25 531

6. HLAVA - STAVBY s.r.o., Bystřice pod Hostýnem -
Hlinsko pod Hostýnem 74, PSČ 768 41

269 50 421

Komise konstatovala, že:

a) Nabídky č. 1., 2., 3., 4. a 6. vyhověly požadavkům na podání nabídek

b) U nabídky č. 5 nebyl návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče, nabídka tak nenaplnila požadavek bodů 6. a 7. Zadávací dokumentace, resp. 
požadavky na podání nabídek a nabídka byla z další účasti vyřazena

c) Kontrola  složení finanční jistoty - jistina u nabídek uchazečů č. 1., 2., 3., 4. a 6., byla   
složena  na  účet  zadavatele 

d) Posouzení kvalifikace -  komise provedla  detailní  posouzení splnění požadovaných 
základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů u všech nabídek 
jednotlivě všechny posuzované nabídky (nabídky č. 1., 2., 3., 4. a 6.) obsahovaly 
požadované dokumenty a informace prokazující kvalifikaci uchazečů. Nabídky uchazečů 
tedy splnily požadavky zadavatele na splnění kvalifikace. 

e) Posouzení nabídek
Komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a konstatovala, že žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle 
stanoveného kritéria nejnižší nabídkové ceny, byla jako nejvýhodnější nabídka
vyhodnocena nabídka č. 2 uchazeče SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské 
Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01, IČ: 607 75 530.

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:

1. Vyloučit z účasti
v zadávacím řízení VZ uchazeče č. 5 ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, Holice, 779 00 
Olomouc, IČ: 278 25 531, za nesplnění požadavku zadavatele na podání nabídky

2. Uzavřít smlouvu
s vítězným uchazečem č. 2  SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 
Železničního vojska 1386, PSČ 757 01, IČ: 607 75 530 , který podal nabídku s nejnižší 
nabídkovou cenou.
Cena za plnění bude činit 489 380,- Kč bez DPH, tj. 592 150,-  Kč vč. DPH.

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

3. Rozvojové  záležitosti:

Odborem  rozvoje  nebyl  na  jednání  komise  předložen  žádný  materiál  k projednání. 

  

4.   Investiční  záležitosti:

Ing. Dostál ve stručnosti  seznámil  komisi   s přecházejícími  investičními  akcemi   na  rok  
2014 a  předpokládanými  investičními  akcemi    v rozsahu  nad  500 tis. Kč dle  přílohy 
k datu   15.1.2014. Konečný  seznam investičních  akcí schválených  k realizaci  v roce  
2014  bude   závazný  až po  schválení   ZM v 02/2014. 

   

6. Různé

Příští  jednání  komise : 4.2. 2014                                          

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 21. 1. 2014

Příloha: 

-tab. IA pro rok  2014

-tab. hodnocení  nabídek

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


