90. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 07. 11. 2017

Usnesení z 90. schůze Rady města Rychvald, dne 07. 11. 2017
Kontrola usnesení
90/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí
90/2. Rada města
bere na vědomí
Zápis č. 8/2017 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 16. 10. 2017

Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2017
90/3. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2017 dle přílohy č. 1

Rozpočet města Rychvald na rok 2018
90/4. Rada města vrátila materiál k dopracování

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Práce související
s provozováním kanalizací v majetku Města Rychvald“
90/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a) r o z h o d l a
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu
„Práce související s provozováním kanalizací v majetku Města Rychvald“
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b) s c h v a l u j e
okruh dodavatelů veřejné zakázky k podání nabídky a prokázání kvalifikace
c) j m e n u j e
1. Komisi pro otevírání obálek ve složení :
Člen: Mgr. Šárka Kapková
náhradník: Tomáš Gulčík
Člen: Regina Ondrušková
náhradník: Pavla Duchoňová
Člen: Jana Dostálová
náhradník: Jana Kostruhová
2. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
Člen: Mgr. Jan Skřížala
náhradník: Vítězslav Uhlík
Člen: Ing. Miroslav Pěgřímek
náhradník: René Budník
Člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Ing. Jana Máchová
Člen: Jana Dostálová
náhradník: Regina Ondrušková

Ukončení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení veřejné zakázky na stavební práce projektu „Komunikace pro pěší
podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek č. 1“
90/6. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 v úplném znění veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách
města Rychvald
a)bere na vědomí
1. Protokol o prvním jednání hodnotící komise dne 13. 10. 2017
2. Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 23. 10. 2017
b) r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky na stavební práce
„Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek č. 1“uchazeči
Silnice. CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 26792711 za
cenu 3.350.784,05 Kč (bez DPH)
2. o vyřazení nabídky uchazeče Alpine Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské
Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ: 02604795

Ukončení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení veřejné zakázky na stavební práce projektu „Komunikace pro pěší
podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek č. 2 a 3“
90/7. Rada města
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dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 v úplném znění veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách
města Rychvald
a)bere na vědomí
1. Protokol o prvním jednání hodnotící komise dne 13. 10. 2017
2. Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 23. 10. 2017
b) r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky na stavební práce
„Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek č. 2 a 3“uchazeči
Silnice. CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 26792711 za
cenu 5.590.079,01 Kč (bez DPH)
2. o vyřazení nabídky uchazeče Alpine Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské
Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ: 02604795

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Projektová dokumentace
k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny při ZŠ na sídlišti“
90/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 v úplném znění a směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
a)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na službu
„Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ sídliště – projektová dokumentace“
b) s c h v a l u j e
okruh dodavatelů veřejné zakázky k podání nabídky a prokázání kvalifikace
c) j m e n u j e
komisi:
1) pro otevírání obálek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Vladimíra Skupníková
náhradník: Yvetta Fabiánová
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Irena Kubíčková
2) pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Pavel Kowolowski
náhradník: Mgr. Jan Skřížala
člen: Jan Kutáč
náhradník: Štefan Farkas
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Mgr. Martina Jaglářová
člen: Vladimíra Skupníková
náhradník: Ing. Radek Běhal
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Ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na stavební
práce s názvem „Klimatizace předsálí kulturního domu Rychvald“
90/9. Rada města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a v souladu se Směrnicí o
zadávání zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
a)bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek ze dne 30. 10. 2017
2. Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 10. 2017
b)rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Klimatizace předsálí kulturního domu Rychvald“ uchazeči Ateliér
TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava, IČ: 278 28 891, v ceně za dílo
182.660,-Kč bez DPH
2. o druhé v pořadí nabídce, kterou je nabídka uchazeče COND KLIMA s.r.o.,
Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 278 28 891, v ceně za dílo
216.876,00 Kč bez DPH

--------------------------------------Mgr. Šárka Kapková
starostka

----------------------------------Tomáš Gulčík
místostarosta
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