
Zápis č. 60

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 12.8.2014

Přítomni: Nepřítomni:                                                                                                                             

Jan Jüttner

Dan Hos

Miroslav Anděl

Jiří Draška

Josef  Bittner

Martin Zdráhal

Jaroslav Čermák

Radek  Pospíšilík

Ladislav Mlčák

Omluveni:

Tomáš Dostal

Marcel  Kašík

Hosté:

Michal  Zácha

Emanuel  Řehoř

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 59. jednání komise

     Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty na jednání komise. Provedl 
kontrolu úkolů ze zápisu č.59 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)

     

2. Vnitřní správa:   



VZ: „Opravy  volných  bytů “- zadání   VZ

Pan  Emanuel  Řehoř  z bytové správy    města  Přerova   představil komisi projekty týkající 
se realizace    oprav  bytů  ve  vlastnictví   města  Přerova.  Jedná  se   14 volných  bytů  a   to   
v lokalitě:  Jižní  čtvrť II, Jižní  čtvrť III,  Jižní  čtvrť  IV, Denisova 6, Denisova 8,  Denisova 
10, B. Němcové 15, Kojetínská 5 a  Kainarova 12. Jedná  se  byty    se  stářím  50 let.  Na  
každý  byt    byl   vypracován   položkový  rozpočet  a  výkaz  výměr, který   spolu   se  
seznamem   požadovaných  prací  bude  součástí  zadávací  dokumentace.  Předpokládaná  
cena zakázky    je  1 302 895,- Kč  bez  DPH. Zakázka  na  stavební  práce  bude  zadána  
jako  zakázka  malého  rozsahu.   

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% , jistina  25 000,- Kč  
 Kvalifikace –základní § 53 - čestným prohlášením
 Kvalifikace –profesní § 54 a) výpis  z obchodního rejstříku, 

                                          § 54 b) doklad  o  oprávnění   k podnikání,
                                              § 54 c) seznam 5 stavebních akcí za 5 let obdobného charakteru 

 Hodnotící  kritérium – nejnižší  nabídková cena
 Doba  realizace  - do  70 kalendářních  dnů od  předání a  převzetí  staveniště
 Splatnost  faktur – 30 dnů
 Záruka – 36 měsíců na stavební  práce, 60 měsíců na zařizovací  předměty –

vodovodní  baterie  pákové a nízko  položené   splachovací  nádržky
 Pojištění   odpovědnosti  za  škodu  způsobené  třetím  osobám  - 1 500 000,- Kč

Návrh  uchazečů  k oslovení:

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

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

253 95 653

2. LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo  náměstí 163/12, Přerov 
PSČ 750 02

278 34 280

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

268 00 420

4. Zdeněk  Horák, U Tenisu 984/7, 750 02 Přerov 126 87 146

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

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

3. Rozvojové  záležitosti:

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



4. Investiční  záležitosti:

Náměstek  primátora  Michal  Zácha   informoval  komisi  o  investičních  akcích,  které  
budou  zahájeny   ještě  v letošním  roce a  budou  přecházet   s realizací  do  roku  2015.  
Jedná se   o  realizaci  Lávky  U  Tenisu,  Úprava  prostoru  kolem  kašny  u  restaurace  
Haná a  Úprava  prostoru   před  pasáží.    

5. Různé

     Příští  jednání  komise: 2.9.2014                                         

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 12.8. 2014

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


