Výpis z usnesení
70. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
10. ledna 2018

1/ Veřejná zakázka „Stavební úpravy domu č. p. 1735 a Realizace
energetických úspor domů DPS Ráčkova č. p. 1734, 1735, 1737 v
Petřvaldě“
Rada města
po projednání
70/369

rozhodla
a) v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění a na základě Protokolu z prvního dne jednání
hodnotící komise ze dne 8. 1. 2018 a Protokolu z druhého jednání
hodnotící komise ze dne 10. 1. 2018 o výběru nejvhodnější nabídky (po
uplynutí zákonné lhůty) pro zajištění podlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy domu č. p. 1735 a Realizace energetických úspor domů DPS
Ráčkova č. p. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě“ a o uzavření smlouvy
s uchazečem MH - Stavby, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
IČ 27776506, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena
jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou
26.945.553,80 Kč bez DPH a dobou plnění díla 150 kalendářních dnů.
b) o pořadí ostatních nabídek uchazečů předmětu veřejné zakázky dle daných
kritérií takto:
Druhý v pořadí – uchazeč VAMOZ – servis, a.s., Obránců míru 523/30,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 25848461, nabídková cena uchazeče
27.200.003 Kč bez DPH, doba plnění díla 150 kalendářních dnů.
Třetí v pořadí – uchazeč BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36
Bruzovice, IČ 26807947, nabídková cena uchazeče 28.000.000 Kč bez
DPH, doba plnění díla 122 kalendářních dnů.
Čtvrtý v pořadí – uchazeč společnost „RIDERA – STAMONT PS,
Petřvald DPS Ráčkova“, sestávající se z těchto společníků: Ridera
Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464 a
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 64617874, nabídková cena uchazeče
27.922.945 Kč bez DPH, doba plnění díla 131 kalendářních dnů.
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