
          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

          Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/51754/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. v.r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz  

  

DATUM: 08.03.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 65. schůze Rady města Havířova 

konané dne 08.03.2020  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.03.2021  

 

2922/65RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021 

 

2923/65RM/2021 - Schválení pořadu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021 

 
2924/65RM/2021 - Modernizace firewallů - zahájení zadávacího řízení 

 

2925/65RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  
                                haly 

 
2926/65RM/2021 - Poskytnutí výpůjčky Sportovní haly Slavie 
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U S N E S E N Í 
z 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.03.2021  

 

2922/65RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 65. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 08.03.2021 

     pana Ing. Ondřeje BARÁNKA 

 

 

2923/65RM/2021 - Schválení pořadu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 8. března 2021 

dle přílohy upravené takto: 

Doplnění programu o bod č.4 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na 

výstavbu víceúčelové haly a bod č.5  Poskytnutí výpůjčky Sportovní haly 

Slavie 

 

 

2924/65RM/2021 - Modernizace firewallů - zahájení zadávacího řízení____________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

„Modernizace firewallů“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace): ne  

    poskytnutí zálohy:  ne  

    čerpání dotace:  ne  

    přenesená daňová povinnost: ne  

 

4. druh zadávacího řízení: otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:  120 dnů  

 

6. výši požadované jistoty: 120 000,00 Kč 
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7. varianty nabídky:  ne  

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    zahájení: ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy  

v registru - předpoklad druhá polovina května 2021) 

      dodání, instalace, implementace 

    a zaškolení: nejpozději do 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

    podpora hardware i software: po dobu 5 let od převzetí od dodavatele 

 

9. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH  

    s váhou 100%  

 

10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016    

      Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen   

      „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost: 

- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné    

  evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu  

  odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod a služby  

  neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a „Výroba, instalace,  

  opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních  

  zařízení“ 

 

12. technickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných dodávek  

  poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení   

  s uvedením: 

  a) minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla dodávka firewallu/ů  

      v HA clusteru včetně instalace a implementace v minimální hodnotě  

      3 000 000,- Kč bez DPH/1 dodávka včetně instalace a implementace, a to jak s  

      ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální  

      hodnotu 

  b) minimálně 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla dodávka kolektoru/ů  

      a analyzátoru/ů logů včetně instalace a implementace v minimální hodnotě  

      1 500 000,- Kč bez DPH/1 dodávka včetně instalace a implementace, a to jak s  

       ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální  

       hodnotu 

       - dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona doklad o odborné kvalifikaci  

         minimálně 1 technika pro zajištění komplexní implementace  

         požadovaného řešení vydaný výrobcem nabízených firewallů  

               - dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona popis výrobků určených k dodání 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením 

- předložení dokladů v nabídce: 

  a) kompletní dokumentace výrobce k výrobkům (datasheety, release notes,  

      apod.) za účelem ověření splnění jednotlivých technických parametrů 

  b) seznam poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona 

  c) informace o tom, zda je dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno v     
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      doporučení Komise 2003/361/ES 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona předložení: 

  a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost   

      poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona 

  b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů    

      dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

  c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

      odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel    

      podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

  d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za  

      škodu s pojistným plněním v minimální výši 5 000 000,- Kč 

 

14. podmínky realizace: 

- záruka 5 let  

- smluvní pokuty dle přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle přílohy č. 2  

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,    

    zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění   

    podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

    ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

    týkajících se předmětného zadávacího řízení 
 

 

2925/65RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  

                                haly____________________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemků – pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 1102, část 

pozemku parc. č. 2323, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 4.811 m2, 

část pozemku parc. č. 2326, k. ú. ostatní plocha, zeleň o výměře cca 660 m2, vše 

v k. ú. Havířov-město, za podmínek dle Přílohy - Záměr převodu nemovitostí 

 

 

2926/65RM/2021 - Poskytnutí výpůjčky Sportovní haly Slavie___________________________ 

        

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku části prostor Sportovní haly Slávie Nemocnici s poliklinikou Havířov, 

příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov (IČ: 008 44 896) pro 
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potřeby vakcinačního centra od 10.3.2021 do doby ukončení činnosti 

vakcinačního centra ve Sportovní hale Slávie s úhradou nákladů souvisejících 

s užíváním vypůjčených prostor půjčitelem 

 

 

 

 

 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA, v.r.     Ing. Ondřej BARÁNEK, v.r.  
primátor města        náměstek primátora  
         pro ekonomiku a správu majetku 

         


