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

MMH/85423/2019

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

14.10.2019

USNESENÍ
z 25. schůze Rady města Havířova
konané dne 14.10.2019

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 25. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.10.2019
1265/25RM/2019 - Zvolení ověřovatele 25. schůze RMH, konané dne 14.10.2019
1266/25RM/2019 - Schválení pořadu 25. schůze RMH, konané dne 14.10.2019
1267/25RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy" - rozhodnutí
o námitkách proti vyloučení
1268/25RM/2019 - Poskytnutí finančního daru
1269/25RM/2019 - Rozhodnutí o přímém uzavření smlouvy na rozšíření systému GINIS
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USNESENÍ
z 25. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.10.2019
1265/25RM/2019 - Zvolení ověřovatele 25. schůze RMH, konané dne 14.10.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 25. schůze Rady města Havířova, konané
dne 14.10.2019
pana Ing. Bohuslava NIEMIECE
1266/25RM/2019 - Schválení pořadu 25. schůze RMH, konané dne 14.10.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 25. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.10.2019
dle upravené přílohy.
1267/25RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy" - rozhodnutí
o námitkách proti vyloučení________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o námitkách stěžovatele EV – servis s. r. o., se sídlem Klimkovická 58/30,
Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 603 18 457, proti zrušení rozhodnutí o výběru
dodavatele a proti rozhodnutí o vyloučení účastníka nadlimitní veřejné zakázky
s názvem „Vyhrazená technická zařízení-výtahy“, zadávané formou užšího
řízení, kterými namítá porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tak, že tyto námitky odmítá, neboť
napadenými úkony zadavatele nedošlo k porušení zákona
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o
rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 4
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 4
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 20.09.2019
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1268/25RM/2019 - Poskytnutí finančního daru________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 19.000,- Kč dceři pana Jaroslava Báby,
R. B., na léčebnou neurorehabilitaci, a to prostřednictvím pro tyto účely
zřízeného „Nadačního
fondu Rebeca“,
který je administrován
Nadací Charty 77, se sídlem v Praze 1, Melantrichova 5, PSČ 110 00,
č.ú. 777 777 222/0800, vs 166024.
pověřuje
primátora města Ing. Josef Bělicu podpisem darovací smlouvy
Z: primátor města
T: 11/2019
1269/25RM/2019 - Rozhodnutí o přímém uzavření smlouvy na rozšíření systému GINIS_____
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku ze Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním
městem Havířov, zn. ZS/28/RMH/2016 ve smyslu článku VII odst. 4 Zásad
pro uzavření smlouvy na rozšíření systému GINIS se společností GORDIC
spol. s.r.o.
2. uzavření smlouvy na rozšíření systému GINIS podle nabídky společnosti
GORDIC spol. s.r.o. uvedené v příloze č. 1 za podmínek:
- dodávka a převod práv k užití programových modulů systému
GINIS Standard za 761.720 Kč bez DPH
- služby v rámci dodávky za 775.710 Kč bez DPH
- SW maintenance k dodaným programovým modulům GINIS Standard
do 31.12.2023 za 457.032 Kč bez DPH
- Celkové ceny ve výši 1.994.462 Kč bez DPH
ukládá
vedoucí organizačního odboru odeslat akceptaci nabídky uvedené v příloze č. 1
T: 15.10.2019

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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