Usnesení
z 10. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 06.06.2016 od 16 hodin
v kanceláři starosty města
!Upraveno!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 278/16:
RaM schválila program jednání rady města dne 06.06.2016. (3)

Usnesení č. 279/16:
Rada města schválila pořadí nabídek dle nabídkové ceny bez DPH na veřejnou zakázku:
Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí, část 1: Nástavba a stavební úpravy a
projektová dokumentace provedení stavby (PDPS).
1.

Miloslav Hantych, Markvartice

uchazeč č.2

5 159 503 Kč

2.

Ravek s.r.o., Ústí nad Labem

uchazeč č.1

5 773 486 Kč

3.

Děčínský stavební podnik, Děčín

uchazeč č. 3

5 816 666 Kč

4.

PSD s.r.o., Děčín

uchazeč č. 4

5 969 768 Kč. (3 pro)

Usnesení č. 281/16:
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele veřejné zakázky Navýšení
kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí, část 1 - Nástavba a stavební úpravy a PDPS dle pořadí
nabídek z výběrového řízení konaného dne 06.06.2016 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
(3 pro)
Usnesení č. 282/16:
Rada města schválila vyloučení nabídky uchazeče č. 1 MAKRA DIDAKTA s.r.o., Nymburk,
který nesplnil požadavek dle zadávacích podmínek bodu 3. Nabídková cena uchazeče činí Kč
106 679,40. Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky jako nejvýše přípustnou výši nabídkové ceny na veřejnou zakázku část 2 - Vybavení
MŠ. (3 pro)
Usnesení č. 283/16:
Rada města schválila pořadí nabídek dle nabídkové ceny bez DPH na veřejnou zakázku:
Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí, část 2 - Vybavení MŠ
1. Miroslav Hantych, Markvartice

uchazeč č. 2

94 497,40 Kč

2. PSD s.r.o., Děčín

uchazeč č. 3

94 700 Kč. (3 pro)
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Usnesení č. 285/16:
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele veřejné zakázky „Navýšení
kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí“ část 2 - Vybavení MŠ dle pořadí nabídek
z výběrového řízení ze dne 06.06.2016 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení č. 286/16:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska ke stavbě: Stavební úprava silnice II/262
– místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí“ na pozemcích ve vlastnictví města Benešova
nad Ploučnicí p.č. 1257/5, p.č.1257/6 a p.č. 1257/7 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (3 pro)
Usnesení č. 287/16:
Rada města schválila uzavření smlouvy o provedení stavby na akci: „Stavební úprava silnice
II/262 – místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí“ na pozemcích ve vlastnictví města
Benešova nad Ploučnicí p.č. 1257/5, p.č.1257/6 a p.č. 1257/7 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí s
Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a pověřuje starostu k jejímu
podpisu. (3 pro)

RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 280/16:
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče č. 2 Miroslav Hantych,
Markvartice s částkou ve výši 5 159 503 Kč a pověřuje místostarostu k podpisu rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad
Ploučnicí“, část 1 - Nástavba a stavební úpravy a PDPS. (3 pro)

Usnesení č. 284/16:
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče č. 2 Miroslav Hantych,
Markvartice s částkou ve výši 94 479,40 Kč a pověřuje místostarostu k podpisu rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad
Ploučnicí“, část 2 - Vybavení MŠ.

........................................................

.................................................................

Petr Jansa

Mgr. Petra Tojmarová

místostarosta města

radní
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