Zápis
z komise výstavby a veřejných zakázek konané dne 12. 11.2013 na
MěÚ Štětí
přítomni:

Antonín Böhm – předseda komise
Ing. Zdeněk Brzek – člen komise
Jana Kurfirstová – členka komise
Ing. Pavel Podubecký – člen komise
František Zwettler - člen komise
Rudolf Spáčil – tajemník komise

omluveni:
Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Antonín Böhm.
Komise byla svolána za účelem projednání probíhajících a připravovaných investičních akcí
města.
1) MŠ Klubíčko
Dne 30.9.2013 byla zveřejněna nová výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve
zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce ve veřejné zakázce nazvané „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ Klubíčko ve Štětí. Původní výběrové řízení bylo ve
smyslu usnesení Rady města dne 8.8.2013 zrušeno. Termín podání nabídek byl stanoven ke
dni 16.10.2013 do 14.00 hod. Od 15.00 hod. téhož dne proběhne veřejné otevírání obálek
s podanými nabídkami.
V rámci této stavby bylo požádáno o podporu v OPŽP, vzhledem k skutečnostem,
zjištěným v průběhu původního výběrového řízení byla tato žádost stažena a dne 30.8.2013
znovu podána.
Ve smyslu usnesení Rady města ze dne 23.10.2013 byla dne 12.11.2013 podepsaná
smlouva o dílo s vybraným uchazečem tj. se společností BH a B s.r.o. Téhož dne bylo
staveniště protokolárně předáno zhotoviteli. Stavební práce zahrnující zateplení obvodového
zdiva, střech, výměnu výplní stavebních otvorů obvodového zdiva, opravu balkónů,
interiérové úpravy objektů a úpravu vstupního prostranství v areálu mateřské školy budou
dokončeny nejpozději do 31.7.2014.
Pořadové číslo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uchazeč:
Pořadí:
FISO CZ s.r.o. (IČ: 272 62 529)
3.
Altegra, s.r.o. (IČ: 241 47 109)
5.
ALLKON s.r.o. (IČ: 250 08 196)
13.
KOMPLEX DC s.r.o. (IČ: 286 87 108)
9.
BUDKA – STAV, Jiří Budka (IČ: 762 65 684)
6.
Arteso spol. s r.o. (IČ: 250 14 871)
2.
MONTURA s.r.o. (IČ: 290 29 597)
12.
KAZIKO a.s. (IČ: 266 93 054)
14.
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. (IČ: 005 26 282)
11.
BH a B s.r.o. (IČ: 250 23 985)
1.
HARTEX CZ s.r.o. (IČ: 250 48 902)
8.
AFC Servis DC a. s. (IČ: 272 74 691)
7.
1.Pražská stavební s.r.o. (IČ: 290 11 671)
4.
Tomáš Hlaváček (IČ: 114 52 072)
10.
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2) Odkanalizování sídel města Štětí
Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 zpracovává společnost PROVOD
- inženýrská společnost, spol. s r.o. projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí na odkanalizování Počeplic, Stračí, Radouně, Chcebuzi a Brocna. V současné
době je již návrh řešení hotov a veřejně bude projednáván s obyvateli dotčených lokalit ve
dnech 22. a 23.11.2013. Součástí díla je i následné zpracování dokumentace pro podání
žádosti o dotaci na realizaci díla.
3) Vodovod DN 80 v ul. 1. máje
Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 realizovala společnost ARTESO spol.
s r.o., IČ: 250 14 871 stavební úpravy na vodovodním potrubí DN 80 v ul. 1. máje, Štětí“.
Dne 31.10.2013 byl vodoprávním úřadem vydán souhlas se změnou v užívání stavby a nyní
bude vodovodní řad převeden do majetku a správy společnosti SVS a.s.

Příští jednání Komise výstavby a veřejných zakázek se bude konat dne 10.12.2013 ve 14:00
hod. v kanceláři č. 24 Městského úřadu Štětí.

Předseda komise Antonín Böhm:

Tajemník komise Rudolf Spáčil:
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