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M Ě S T O    I V A N Č I C E
V ý p i s

ze  14. mimořádné schůze rady města konané dne 30.04.2019
Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů)
a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.

1. Veřejná zakázka malého rozsahu "Ozvučení městské sportovní haly v Ivančicích,
č. ev. 1202, 1203, k.ú. Kounické předměstí" - přidělení zakázky a schválení smlouvy
o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek
přidělení zakázky malého rozsahu s názvem "Ozvučení městské sportovní haly
v Ivančicích, č. ev. 1202, 1203, k.ú. Kounické předměstí" firmě MusicData s.r.o., IČO
26227142, se sídlem Optátová 708/37, 637 00  Brno - Jundrov, s nabídkovou cenou
290 329,82 Kč vč. DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podána byla 1 nabídka.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP ORJ 555 pro rok 2019.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/14/329

2. Veřejná zakázka "Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní uzel hromadné
dopravy v Ivančicích - 0. etapa" - vyloučení účastníka

Návrh usnesení:
RM schvaluje vyloučení účastníka Atelier 99, s.r.o., Brno ze zadávacího řízení veřejné
zakázky s názvem "Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní uzel hromadné
dopravy v Ivančicích - 0. etapa", a to z důvodu neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0     Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/14/330

3. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka a montáž nástavby (kontejneru) garáže pro
rozšíření kapacity odboru správních činností městského úřadu v Ivančicích" - přidělení
zakázky a schválení SOD

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek
přidělení zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka a montáž nástavby (kontejneru)
garáže pro rozšíření kapacity odboru správních činností městského úřadu v Ivančicích"
firmě IMECON Containers, a.s., IČO 05661986, se sídlem Trnava 387, 763 18
Trnava, s nabídkovou cenou 410 318,- Kč vč. DPH a délkou realizace 42 kalendářních
dnů. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Osloveno bylo 10 firem, podány byly 2 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP ORJ 555 pro rok 2019.
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Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/14/331

4. Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes
mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích" - přidělení zakázky a schválení smlouvy
o dílo

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek
přidělení zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce poškozené konstrukce
mostku přes mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích" firmě OHL ŽS, a.s., IČO
46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00  Brno - Veveří, s nabídkovou cenou
5 419 807,- Kč vč. DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
Jedná se o třetí opakování zadávacího řízení, podány byly 2 nabídky.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP ORJ 555 pro rok 2019 a ................ (rozpočtové
opatření).

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 3         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě čl. 17 písm. e) Výzvy a zadávací dokumentace k podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce poškozené
konstrukce mostku přes mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích" zrušení
zadávacího řízení.

Hlasování:
Pro: 3         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 2

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/14/332


