
Zápis č. 62

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 17.9.2014

Přítomni: Nepřítomni:                                                                                                                             

Dan Hos

Miroslav Anděl

Jiří Draška

Josef  Bittner

Martin Zdráhal

Ladislav Mlčák

Radek  Pospíšilík

Marcel  Kašík

Omluveni:

Tomáš Dostal

Jan Jüttner

Jaroslav Čermák

Hosté:

Mgr. Milan  Konečný - VIA Consult a.s.  

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 61. jednání komise

     Člen   komise  Jiří  Draška pověřený předsedou komise  přivítal přítomné členy a pozvané 
hosty na jednání komise. Provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 61 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 
jednáních IRK. 

     Výsledek hlasování: 7:0:0 (pro : proti : zdržel se)



2. Rozvojové  záležitosti:

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

3. Vnitřní správa: 

Zástupce externího zadavatele  VIA Consult a.s. Mgr. Konečný informoval členy  komise o  
doručených  dokladech  uchazečů  VZ,  kteří  byli  vyzváni  k doplnění nabídek   
k požadované   kvalifikaci. Dále  předložil členům  komise  k podpisu  zápisy z otevírání  
obálek  a hodnocení  nabídek na  níže   uvedené  zakázky  na  stavební  práce.

K jednotlivým   zakázkám:

VZ  „Oprava střechy bytového domu Gen. Štefanika 1948.“

Výsledek hodnocení nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo Cena bez DPH / záruka
Pořadí 

nabídek

1. PSS Přerovská stavební  a.s., Skopalova  
7,  Přerov

1 477 705,- / 48 měsíců
1 576 191,- / 48 měsíců

2.

2. DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc-
Chválkovice, Chválkovická 45, Olomouc

1 494 765,- / 60 měsíců
1 574 179,- / 60 měsíců

1.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria ekonomická výhodnost byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka 
uchazeče DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc,  Olomouc-Chválkovice, Chválkovická 220/45, 
IČ 253 67 501.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s výše uvedeným 
uchazečem DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc-Chválkovice, Chválkovická  220/45 1386,  
IČ 253 67 501, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 

Výsledek hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)

VZ  „Energetická  opatření budovy MŠ Pod  Skalkou 13, Přerov II-Předmostí.“

Výsledek hodnocení nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo Cena bez DPH / záruka
Pořadí 

nabídek

1. PTÁČEK-pozemní stavby s.r.o., Podvalí 
629, Kojetín

2 320 338,- / 36 měsíců
3.

2. PROFISTAV a.s., K Moštěnici 265/8a, 
Přerov-Újezdec

2 284 725,- / 60 měsíců
2.

3. PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova  
7,  Přerov

2 262 486,- / 120 měsíců
1.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria ekonomické výhodnosti byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka 
uchazeče PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova 7, Přerov, IČ 277 69 585.



Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s PSS Přerovská 
stavební a.s., na realizaci díla. 

Výsledek hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)

VZ  „ZTI - bytového  domu Gen. Štefanika 1948.“

Uchazeč  Vodo-topo instalace s.r.o. nesplnil požadavek zadavatele  týkající se splnění  
základní   kvalifikace  dle  § 53  písmeno j) a to u  subdodavatele  BJM s.r.o.,  kterým  
prokazuje  splnění  kvalifikace dle § 54 písmene b) doklad  k oprávnění  podnikání  na  
živnostenské oprávnění  či  licenci „Montáž, opravy, revize  a  zkoušky elektrických 
zařízení.“, neboť   na  základě  výzvy nedoručil  doklady prokazující splnění kvalifikace  a   
nabídka   nepostoupila  do    hodnocení   nabídek.  Komise doporučuje zadavateli vyloučit  
uchazeče  Vodo-topo  instalace s.r.o. z výběrového  řízení  pro  nesplnění  kvalifikace. 

Výsledek hodnocení nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo Cena bez DPH
Pořadí 

nabídek

1. PSS Přerovská  stavební   a.s., 
Skopalova  7,  Přerov

1 102 145,-
1.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka uchazeče PSS Přerovská  
stavební a.s., Skopalova  7, Přerov, IČ 277 69 585.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s výše uvedeným 
uchazečem PSS Přerovská stavební a.s. na  realizaci  díla.

Výsledek hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)

VZ  „Výměna  oken a  dveří  Tyršova 68, Jižní  čtvrť IV, Na  hrázi.“

Nabídka    uchazeče:
SULKO s.r.o. po  doplnění  dokladů  splnila požadavky  zadavatele   k prokázání   
kvalifikace  a postoupila  do  hodnocení  nabídek. 

Nabídka  uchazeče:

A.O.P. s.r.o. po  doplnění  dokladů  splnila požadavky zadavatele  k prokázání kvalifikace  
a  postoupila  do  hodnocení  nabídek. 

Výsledek hodnocení nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo Cena bez DPH
Pořadí 

nabídek

1. SULKO s.r.o., Čs.  armády  981/41, Zábřeh 2 818 522,- 3.

2. A.O.P.  s.r.o.,  Denisova 2916/9,  Přerov 2 738 296,- 2.

3. Window Holding a.s., Lázně  Toušeń, Hlavní  
456

2 344 358,-
1.



Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka 
uchazeče Window  Holding a.s. , Lázně  Toušeň, Hlavní  4656, IČO: 284 36 024

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s výše uvedeným 
uchazečem Window Holding a.s. na  realizaci  díla. 

Výsledek hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)

4. Investiční  záležitosti:

5. Různé

Příští řádné a poslední jednání  komise: 23.9.2014                                         

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 17.9. 2014

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


