Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 9 / 2015
konané dne 24.6.2015
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin
Horák, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil
Ondra

Přítomni

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
:
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 8/2015

:
:

POŘAD SCHŮZE

1 / 9 / 2015 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na Opravu BD na SII

USNESENÍ:
1/9/2015

: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na „Opravu BD na SII“

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá radě města k odsouhlasení výběrové
řízení a výběr zhotovitele na výběrovém řízení na akci Oprava bytových domů na S
II. Zakázka byla rozdělena na 3 části:
1)Bytové domy č.p. 921 - 929 předpokládaná hodnota 14 815 000,- bez DPH
2)Bytové domy č.p. 933 – 938 a 948 – 949 předpokládaná hodnota 15 427 000,-bez
DPH
3)Bytový dům č.p. 939 – 947 včetně bourání stávající části kotelny a sadových úprav
předpokládaná hodnota 12 886 000,- bez DPH
V pondělí 8.6.2015 byly otevřeny obálky s nabídkami. Celkem bylo podáno 5
nabídek, a to od firem REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o., Sdružení firem TS
města a.s. a STAVOFLOS s.r.o., Sdružení firem STAREDO s.r.o. a SPH Stavby
s.r.o., REKO a.s. a Sdružení firem Petr Lupoměch a TRIKAS s.r.o.
Hodnotícím kritérium pro tuto veřejnou zakázku je nejnižší nabídková cena a tu
v části 1 dalo Sdružení firem TS města a.s. a STAVOFLOS s.r.o. ve výši 7 800 565
,- bez DPH.
V části 2 dalo nabídku s nejnižší nabídkovou cenou opět sdružení firem TS města
a.s. a STAVOFLOS s.r.o. a to ve výši 8 149 623,- Kč bez DPH
V části 3 dal nejnižší nabídkovou cenu uchazeč Petr Lupoměch a TRIKAS s.r.o a
to ve výši 7 279 890,99 ,- bez DPH.
Celková nabídková cena za všechny části je 23 230 078,99,- bez DPH což je 53,87%
z původních rozpočtovaných cen.
Po hodnocení a kontrole nabídek se na pořadí nabídek nic nezměnilo. Vše o
výběrovém řízení je sepsáno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je
přílohou této předkládací zprávy.
: Rada města schvaluje dle doporučení komise pro výběr zhotovitele uzavření
smlouvy na části 1 a 2 mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a Sdružením firem

Usnesení

TS města a.s. a STAVOFLOS s.r.o. a s uzavřením smlouvy na část 3 mezi Městem
Bystřice nad Pernštejnem a sdružením firem Petr Lupoměch a TRIKAS s.r.o.

