STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/48 705/2019

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Lucie Wilčková v. r.
596 803 228
596 811 143
wilckova.lucie@havirov-city.cz

DATUM:

03.06.2019

USNESENÍ
z 16. schůze Rady města Havířova
konané dne 31.05.2019

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

PŘEHLED USNESENÍ
z 16. schůze Rady města Havířova, konané dne 31.05.2019
832/16RM/2019 - Zvolení ověřovatele 16. schůze RMH, konané dne 31.05.2019
833/16RM/2019 - Schválení pořadu 16. schůze RMH, konané dne 31.05.2019
834/16RM/2019 - KŘMR/249/KP/19 - „Provozování bikesharingu v Havířově“ rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení
835/16RM/2019 - Provozování bikesharingu v Havířově č. 3 – zahájení zadávacího řízení
836/16RM/2019 - UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ – rozhodnutí o námitkách
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USNESENÍ
z 16. schůze Rady města Havířova, konané dne 31.05.2019
832/16RM/2019 - Zvolení ověřovatele 16. schůze RMH, konané dne 31.05.2019_______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 16. schůze Rady města Havířova, konané
dne 31.05.2019
paní Mgr. Janu FEBEROVOU
833/16RM/2019 - Schválení pořadu 16. schůze RMH, konané dne 31.05.2019_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 16. schůze Rady města Havířova, konané dne 31.05.2019
dle přílohy.
834/16RM/2019 - KŘMR/249/KP/19 - „Provozování bikesharingu v Havířově“ rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení____________________________________________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení KŘMR/249/KP/19 „Provozování bikesharingu v Havířově“, neboť
nebyla podána žádná nabídka a proto po uplynutí lhůty pro podání nabídek není
v zadávacím řízení žádný uchazeč zadávacího řízení
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o zrušení
zadávacího řízení na realizaci koncese malého rozsahu KŘMR/249/KP/19 –
„Provozování bikesharingu v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci zadávacího
řízení na koncesi malého rozsahu KŘMR/249/KP/19 – „Provozování bikesharingu
v Havířově“
Z: vedoucí OKP
T: červen 2019
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835/16RM/2019 - Provozování bikesharingu v Havířově č. 3 – zahájení zadávacího řízení_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na koncesi malého rozsahu na služby „Provozování
bikesharingu v Havířově č. 3“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ne
ne
ano

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
termín zahájení: nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
termín dokončení:
30.11.2020
6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
(max. však 30 Kč vč. DPH/ 1 výpůjčka)

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší
3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
nepožadovat
10. technickou kvalifikaci:
- seznam služeb jako předmět veřejné zakázky poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky s uvedením minimálně
2 služeb, přičemž předmětem každé bylo poskytování služeb veřejného sdílení
jízdních kol pro jednoho objednatele po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích
měsíců
11. další podmínky:
- zahájení provozu bikesharingu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy
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- provoz bikesharingu v měsících červenec až říjen 2019 a duben až listopad
2020
- provozování 80 ks městských kol uchazečem, vč. možnosti navýšení počtu kol
uchazečem dle požadavku zadavatele
- vybavení kol: nízký nástup, třístupňová přehazovačka, košík
- prvních 15 minut výpůjčky uživatelům zdarma a následujících 30 minut
za cenu max. 25 Kč vč. DPH
- zadavatel je povinen si před uzavřením smlouvy vyžádat od Ministerstva
financí ČR stanovisko k jejímu uzavření
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- elektronickou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na koncesi malého rozsahu „Provozování
bikesharingu v Havířově č. 3“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na koncesi
malého rozsahu „Provozování bikesharingu v Havířově č. 3“
Z: vedoucí OKP
T: červen 2019
836/16RM/2019 - UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ – rozhodnutí o námitkách___
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek stěžovatele STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČO: 60838744 proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ ve znění přílohy č. 1
2. obsah námitek stěžovatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 45274924 proti rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ ve znění
přílohy č. 2
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rozhodla
1. o odmítnutí námitek stěžovatele STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČO: 60838744 proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ z důvodů uvedených v příloze
č. 3
2. o odmítnutí námitek stěžovatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 45274924 proti rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ z důvodů
uvedených v příloze č. 4
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatelům prostřednictvím
společnosti VIA Consult a.s.
Z: vedoucí OÚR
T: 31. 5. 2019

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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