3. schůze RM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 26. 11. 2018

Usnesení z 3. schůze Rady města Rychvald, dne 26. 11. 2018
Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zvláštní linková
doprava pro město Rychvald – Školní autobus“ a nové zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na služby „Zvláštní linková doprava pro město
Rychvald – Školní autobus 2019“
3/1.

Rada města
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění, zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v úplném znění a Směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
a)rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zvláštní linková doprava pro
město Rychvald – Školní autobus“, která byla zadána RM dne 22. 10. 2018 pod
č. usnesení 120/23 s termínem plnění od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021
b)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zvláštní
linková doprava pro město Rychvald – školní autobus 2019“ s termínem plnění
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 zveřejněním výzvy k podání nabídky
b) s c h v a l u j e
okruh firem veřejné zakázky k oslovení pro podání nabídky a prokázání kvalifikace
c) j m e n u j e
komisi:
1. pro otevírání obálek ve složení:
člen: Ing. Pavel Staněk
náhradník: Václav Pavlík
člen: Vladimíra Skupníková
náhradník: Yvetta Fabiánová
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Irena Kubíčková
2. pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Ing. Pavel Staněk
náhradník: Václav Pavlík
člen: Ervín Plaček
náhradník: Tomáš Gulčík
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Bc. Jitka Pawlasová
člen: Miloš Kempný
náhradník: Josef Vadovič
člen: Vladimíra Skupníková
náhradník: Ing. Radek Běhal
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Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová
dokumentace – komunikace pro pěší podél ul. Orlovské v Rychvaldě“
3/2.

Rada města
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění, zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v úplném znění a Směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
a)rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace –
komunikace pro pěší podél ul. Orlovské v Rychvaldě“
b) p o v ě ř u j e
komisi životního prostředí prověřit možnosti alternativního řešení komunikace pro
pěší podél ul. Orlovská (trasa od čerpací stanice k pekárně)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské zbrojnice
v Rychvaldě“
3/3.

Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské
zbrojnice v Rychvaldě“ s firmou VDS, spol. s r.o., kterým se mění část nesprávně
uvedeného textu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky malého rozsahu s předmětem
plnění „Oprava místních komunikací ve městě Rychvald – II. etapa“
3/4.

Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v úplném znění a Směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky malého rozsahu s předmětem
plnění „Oprava místních komunikací ve městě Rychvald – II. etapa“, kterým se
upravuje termín zhotovení díla
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Odstranění stavby č.p. 521, p.č. 42
na ul. Školní v Rychvaldu“
3/5.

Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a Směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu v podmínkách města Rychvald
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Odstranění stavby č.p. 521, p.č. 42 na ul. Školní
v Rychvaldu“ se zhotovitelem stavby – DAV, a.s., kterým se mění článek I. Smluvní
strany, článek II. Předmět a místo plnění, článek III. Cena díla, článek V. Termín plnění
a trvání smlouvy a doplňuje o Závěrečná ustanovení dodatku č. 2.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2019, Rychvald“
3/6.

Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění
a) b e r e n a v ě d o m í
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
b) r o z h o d l a
o vyloučení účastníka ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, ze
zadávacího řízení
c) r o z h o d l a
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka
elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítě NN na rok 2019,
Rychvald“
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Dar pro Základní školu Rychvald, Školní 1600, okres Karviná,
příspěvková organizace
3/7.

Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
rozhodla
o udělení věcného daru Základní škole Rychvald, Školní 1600, okres Karviná,
příspěvková organizace u příležitosti 50. výročí založení školy do výše 15.000 Kč

…………………………………………
Milan Starostka
starosta

…………………………………………….
Ing. Pavel Staněk
místostarosta
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