
Zápis č. 59

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 28.7.2014

Přítomni: Nepřítomni:                                                                                                                             

Jan Jüttner

Jaroslav Čermák

Martin Zdráhal

Josef  Bittner

Ladislav Mlčák

Radek  Pospíšilík

Jiří Draška

Marcel  Kašík

Omluveni:

Tomáš Dostal Dan Hos

Miroslav Anděl

Hosté:

Mgr. Petr  Karola

Mgr. Milan  Konečný-Mc Green

Ing. Miroslava  Machurová

Ing. Klára  Koryčanová

p. Rybařík -DS

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 58. jednání komise

     Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty na jednání komise. Provedl 
kontrolu úkolů ze zápisu č.58 a konstatoval, že úkoly byly splněny. Komise je usnášení
schopná a žádný z přítomných členů nepožadoval doplnit program jednání. Program jednání 
byl přítomnými členy schválen. Dále předseda komise seznámil členy s usnesením Rady 
města, která se týkala materiálů projednávaných  na IRK. 

     Výsledek hlasování: 6:0:0 (pro : proti : zdržel se)



     Vnitřní správa:   

VZ: „Zateplení  MŠ Pod  Skalkou, Předmostí.“

Ing. Machurová z odboru rozvoje představila komisi projekt týkající se zateplení objektu MŠ 
v Předmostí.  V roce 2008 bylo  vydáno  stavební povolení  na stavební úpravy MŠ. 
Předmětem SP bylo provedení stavebních úprav spojených s nadstavbou objektu a 
zateplením budovy. Odborem školství byla realizována jen nástavba objektu bez zateplení.  
Předmětem této zakázky je zateplení vnějšího pláště objektu tepelným izolantem 
s provedením povrchové úpravy barevnou tenkovrstvou omítkou. Dokumentaci  vypracovala   
společnost Atelier Vrbík  s.r.o.  Předpokládaná  cena VZ  je  2352 tis. Kč  bez  DPH.  

Investiční  komise projednala  na  svém  zasedání  předložený  protokol  odborné  přípravy    
této  zakázky  na   stavební  práce  a  doporučuje  zadavateli    do    zadávací  dokumentace  
zapracovat  kromě požadavků  uvedených v protokolu  odborné přípravy tato  doporučení: 

 Umožnit  uchazečům  před  podáním  nabídek prohlídku  místa  plnění
 Obchodní  podmínky - použít vzorovou  smlouvu o dílo 
 Požadavek na uplatnění  jistiny ve výši  2% 
 Kvalifikace – základní § 53 - čestným prohlášením
 Kvalifikace – profesní § 54 a) výpis  z obchodního rejstříku, 

                                           § 54 b) doklad  o  oprávnění   k podnikání,
                                           § 54 c) autorizace   v oboru  pozemní stavby.

 Kvalifikace – technická §55 a) seznam 5 stavebních akcí za 5 let s osvědčením  
objednatelů  o  řádném  plnění, 

                                               §55 c) osvědčení o  vzdělání  a  odborné  kvalifikaci  vedoucích  
         zaměstnanců dodavatele

 Hodnotící  kritérium – ekonomická  výhodnost – 90%  cena  10% záruka
 Komise  pro  otevírání   obálek  s nabídkami – s návrhem  těchto  členů a  náhradníků: 

           Kašík Marcel – člen  IRK , náhradník Mlčák  Ladislav – člen  IRK
Dostal Tomáš – člen  RM,                    Dostál  Zdeněk – oddělení  investic
Juttner  Jan - předseda  IRK,                Bittner  Josef - člen  IRK

 Komise  pro   hodnocení  kvalifikace   a  nabídek 

Draška  Jiří – člen  IRK,    náhradník  Hos  Dan – člen  IRK
Vrbík  Jiří  - projektant ,                     Langerová Martina– projektant Atelier  Vrbík
Václavíčková Věra – ředitelka  MŠ ,   Fikarová Ivana –zástupce  ředitele

Návrh  uchazečů  k oslovení:

P.č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ

1. Profistav  a.s., K Moštěnici 265/8a,  750 02 Přerov VI-
Újezdec             

253 95 653

2. Středomoravské  stavby   s.r.o., Svépomoc I 2012/51
750 02 Přerov I - Město

496 89 053

3. ZAK PLUS – stavba  s.r.o.,
Polní 85, 750 02 Přerov

258 26 069

4. TUZAMO spol. s r.o., K Moštěnici 291 / 7a, 750 02 Přerov VI 
– Újezdec

253 85 399

5. Ptáček – pozemní stavby  s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín 25 89 68 73



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

VZ  „Gen. Štefanika - výměna  vodoinstalace  a  kanalizace.“

Pan  Rybářík  Marek   z oddělení  bytové  správy  odboru  správy  majetku  a  komunálních  
služeb  představil  komisi   projekt   jehož  předmětem  je    výměna  stávajících   rozvodů  
vody  a  kanalizace  v tomto  bytovém  domě.   Vzhledem  k havarijnímu stavu  ZTI  už  byly  
vyměněny  rozvody   ve  4 bytech.  Předmětem  této  zakázky  je  výměna    zbývajících   
rozvodů.  Projektová  dokumentace   zpracována  autorizovaným  inženýrem Ing. Pavlem  
Vývodou. Předpokládaná  cena  je   1294 tis. Kč  bez  DPH.

Investiční   komise  projednala  na  svém  zasedání  předložený  protokol  odborné  přípravy    
této  zakázky  na   stavební  práce  a  doporučuje  zadavateli    do    zadávací  dokumentace  
zapracovat  kromě    požadavků    uvedených   v protokolu  odborné  přípravy tato  
doporučení: 

 Umožnit  uchazečům  před  podáním  nabídek prohlídku  místa  plnění
 Obchodní  podmínky - použít  vzorovou   smlouvu  o  dílo 
 Požadavek  na  uplatnění  jistiny  ve  výši  2%  
 Kvalifikace – základní § 53 - čestným prohlášením
 Kvalifikace – profesní § 54 a)  výpis  z obchodního rejstříku, 

                                           § 54 b) doklad  o  oprávnění   k podnikání,
                                           § 54 c) autorizace   v oboru  pozemní stavby.

 Kvalifikace – technická §55 a)  seznam 5 stavebních  akcí za  5 let  s osvědčením  
objednatelů  o  řádném  plnění, 

                                               §55 c) osvědčení  o  vzdělání  a  odborné  kvalifikaci  
vedoucích  zaměstnanců dodavatele, stavbyvedoucí  5 let  praxe

 Hodnotící  kritérium – nejnižší  nabídková  cena
 Požadavek  na  záruku: 48 měsíců na stavební  práce,  60 měsíců  na   vodovodní  

pákové  baterie a  nízko  položené  splachovací  nádržky
 Komise  pro  otevírání   obálek  s nabídkami – s návrhem  těchto  členů a  náhradníků: 

Řehoř  Emanuel  – bytová  správa,  náhradník  Rybářík Marek – bytová správa
Zdráhal  Martin – člen  IRK,                            Mlčák  Ladislav – člen  IRK
Juttner  Jan - předseda  IRK,                             Bittner  Josef - člen  IRK

 Komise  pro   hodnocení  kvalifikace   a  nabídek 

Hos  Dan – člen  IRK,                      náhradník  - Draška  Jiří– člen  IRK
Vývoda  Pavel - projektant,               náhradník -

           Pospíšilíkova Eva – bytová správa, 

Návrh  uchazečů  k oslovení:

P.č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ

1. FAMOS Přerovská  vodoinstalační   spol. s r.o.,
Kratochvílova  41,  750 02 Přerov              

268 61 283

2. TZB –voda  topení,  plyn s.r.o, Kabelíkova  9, 750 02 Přerov 603 22 152

3. VODA.TOPENI-PLYN Zdeněk  Vinkler, K záložně 7, 
Troubky, 751 02, kancelář: Teličkova 40, Předmostí, 751 24

427 73 725



4. TUZAMO spol.  s r.o., K Moštěnici 291 / 7a, 750 02 Přerov VI 
– Újezdec

253 85 399

5. TŠPON prodej  vodoinstalace s.r.o. ,Malá Dlážka 5, 750 02 
Přerov

268 43 218

6. BAIVA s.r.o., Budovatelů č.or.2, č.p. 1234 
750 02 Přerov 1 - Město

253 83 914

7. GRN s.r.o., Přerov VIII - Henčlov, Sokolů 43/8, PSČ 750 02 268 81 276

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

VZ  „Výměny  oken  a  dveří.“

Pan  Rybářík  Marek   z oddělení  bytové  správy  odboru  správy  majetku  a  komunálních  
služeb  představil  komisi   projekty  jejíž  předmětem  je    výměna  stávajících   oken   a  
dveří  a  to  na  objektech: 
1. DPS  Tyršova  68,  v Předmostí - dům  s pečovatelkou  službou.  Předmětem  této  
zakázky  je  výměna  dřevěných   oken  a  balkonových  dveří   za  nová  plastová    zasklená  
izolačním   trojsklem. Součástí  výměny  oken  a  dveří  je  i  provedení  souvisejících  
stavebních  prací. Předpokládaná   cena   této  zakázky  je   1 325 tis. Kč bez  DPH. 
Položkový  rozpočet   s výkazem  výměrem  obsahuje    jeden  stavební  objekt.

2. BD Jižní  čtvrť  IV/1,2,3  v Přerově – bytové  domy  v lokalitě  Jižní čtvrť IV, kde  
budou  vyměněna    stávající   dřevěná   zdvojená  okna  za  nová   plastová včetně  sklepních  
oken. Součástí  výměny  oken  a  dveří  je  i  provedení  souvisejících  stavebních  prací. 
Předpokládaná   cena   této  zakázky  je   934 tis. Kč bez  DPH. Položkový  rozpočet   
s výkazem  výměrem  obsahuje    jeden  stavební  objekt.

3. BD  Na  hrázi  26,28,30 v Přerově – jedná se  o  výměnu    dřevěných   kastlových  oken   
za  nová   plastová zasklená  izolačním   dvojsklem. Součásti  výměny    oken  je  i  
provedení   souvisejících    stavebních  prací, osazení    nových  vnitřních  parapetů  a  
zapravení  vnitřních  ostění   a provedení    vnitřních   výmaleb.  Předpokládaná   hodnota  je  
848 tis. Kč  bez  DPH. 
Realizace   výměna    oken  a  dveří  bude  soutěžena  jako  jedna   zakázka  na  stavební  
práce s celkovou  předpokládanou   hodnotou  ve  výši  3 107 tis. Kč  bez  DPH.

Investiční   komise  projednala  na  svém  zasedání  předložený  protokol  odborné  přípravy    
této  zakázky  a  doporučuje  zadavateli    do    zadávací  dokumentace  zapracovat  kromě    
požadavků    uvedených   v protokolu  odborné  přípravy tato  doporučení: 

 Umožnit  uchazečům  před  podáním  nabídek prohlídku  místa  plnění
 Obchodní  podmínky - použít  vzorovou   smlouvu  o  dílo 
 Požadavek  na  uplatnění  jistiny  ve  výši  2%  
 Kvalifikace – základní § 53 - čestným prohlášením
 Kvalifikace – profesní § 54 a)  výpis  z obchodního rejstříku, 

                                           § 54 b) doklad  o  oprávnění   k podnikání,
                           – technická §55 a)  seznam 5 stavebních  akcí za  5 let  s osvědčením  
                              objednatelů  o  řádném  plnění, 

 Hodnotící  kritérium – nejnižší  nabídková  cena
 Požadavek  na  záruku: 60 měsíců 
 Doba  realizace – nepřesáhne  70 kalendářních  dnů



 Komise  pro  otevírání   obálek  s nabídkami – s návrhem  těchto  členů a  náhradníků: 

Řehoř  Emanuel  – bytová  správa,   náhradník  Rybářík Marek – bytová správa
Zdráhal  Martin – člen  IRK,                             Mlčák  Ladislav – člen  IRK
Juttner  Jan - předseda  IRK,                             Bittner  Josef - člen  IRK

 Komise  pro   hodnocení  kvalifikace   a  nabídek 

Hos  Dan – člen  IRK,                      náhradník  - Draška  Jiří – člen  IRK
Vývoda  Pavel - projektant,               náhradník -

           Pospíšilíkova Eva  – bytová správa, 

Návrh  uchazečů  k oslovení:

P.č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ

1. BEST OKNA Přerov,  obchodní  zástupce Kolář Aleš, 
Žerotínovo  náměstí  23, 750 02 Přerov              

869 56 990

2. VPO Protivanov a.s. , Boskovická 250, kontaktní  místo 
Kramářova  21 , Přerov 750 02

290 01 765

3. BOHEMIA OKNA a.s.,  obchodní  zástupce Míček  
František, Stará  cesta  10 90 , 755 01 Vsetín

285 86 921

4. KODA OKNA  Přerov, obchodní  zástupce Kornel  František,
Partyzánská 324, Bochoř

465 84 994

5. KM-OKNA s.r.o. ,  Přerov, obchodní  zástupce  Miroslav  
Kostka, Přerov-Žeravice  193,

279 71 686

6. FERROPOLYMER s.r.o., Polní  7, Přerov 750 02 428 66 782

7. A.O.P. s.r.o., Denisova 9, Přerov,  750 02 607 49 385

8. SULKO s.r.o., Zábřeh,  kontaktní  místo Kratochvílova  34, 
Přerov 75002

479 76 969

9. VEKRA plastová  okna  s.r.o., alej Svobody 881/56, Severní 
Předměstí, 323 00 Plzeň

263 81 893

10. BARAN Opava, nám. Svobody 1, 746 01 Opava 677 16 008

11 Pozemstav  Prostějov a.s. , Prostějov, Pod Kosířem 73, 
PSČ 796 01

255 27 380

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

VZ  Oprava  střechy  bytového domu  Gen. Štefanika  1948 

Na  programu   jednání   IRK  externí  administrátor  doporučil    dát  do  souladu  zadávací   
dokumentaci  na   zadání  této  zakázky se zakázkami    projednávanými  na  dnešní  komisi  
a  doporučil  odsouhlasit   změnu    v zadávací  dokumentaci a to: 

Zadávací  dokumentace:

Hodnocení  nabídek:  změna  v hodnocení  nabídek  z nejnižší  nabídkové ceny  na  
ekonomickou  výhodnost - 90%  cena uchazeče,  10%  poskytnutá  záruka (rozmezí  24- 120 
měsíců  

Poskytnutá  jistota ve  výši - 2%  



Základní  kvalifikace :  - Čestným  prohlášením

Profesní   kvalifikace:  -  Výpis  z obchodního   rejstříku 

- Doklad  o  oprávnění  k podnikání, stavbyvedoucí 5 let  praxe

Technické  kvalifikace : - Min. 5  stavebních  akcí   obdobného  charakteru  za     poslední  5
roky   z nichž   min.  jedna    nad  500 tis. Kč bez  DPH,  s osvědčením   objednatelů o  
řádném  plnění. 

Ostatní  doporučení  zůstávají   v  platnosti

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

2. Rozvojové  záležitosti:

Na jednání  komise  nebyl  předložen  žádný  materiál  z odboru  rozvoje  k projednání.      

3. Investiční  záležitosti:

Ing. Dostál  informoval  komisi  o  průběhu  soutěže  na  opravy chodníků a podal  informace  
o  zahájení  výstavby  lávky  U Tenisu   a   sdružené  cyklistické  stezky Laguna. Obě akce  
budou  zahájeny  po  prázdninách.  TDI  bude  provádět  Ing. Dostál

Investiční  komise  doporučuje  zadavateli zajistit  kromě TDI z města  i  externí  dozor. 
Záležitost  bude   projednána  z náměstkem M. Záchou  po  jeho  návratu  z ŘD.   

5. Různé

     Příští  jednání  komise: 12.8.2014  nebo  až  2.9.2014                                        

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 28.7. 2014

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


