Zápis
z komise výstavby a veřejných zakázek konané dne 8. 4. 2014 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 investičních akcí města.
1) Snížení energetické náročnosti budovy MŠ „Klubíčko“ ve Štětí
Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého
rozsahu a ve smyslu usnesení Rady města ze dne 12. 3. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo
s vybraným uchazečem, tzn. se společností 1.Pražská stavební, IČ: 250 11 671 na realizaci
stavby Snížení energetické náročnosti budovy MŠ „Klubíčko“ ve Štětí. Stavební práce
zahrnují realizaci zateplení obvodových konstrukcí objektů, opravy a zateplení střešního
pláště budov, výměnu výplní okenních a dveřních otvorů u obvodového zdiva objektů,
interiérové úpravy, opravu balkónů a úpravu vstupního prostranství. Ve smyslu uzavřené
smlouvy o dílo budou veškeré stavební práce dokončeny nejpozději do 31.10.2014.
Protokolární předání staveniště proběhlo 24.3.2014.
Pořadí
1

Obchodní jméno uchazeče
1.Pražská stavební, s.r.o., IČ: 290 11 671

2

PERISTAV Group a.s., IČ: 243 06 070

3

Roman Štěrba, IČ: 114 52 901

4

FISO CZ s.r.o., IČ: 27262529

5

ARTESO spol s r.o., IČ: 250 14 871

6

AFC Servis DC a.s., IČ: 272 74 691

7

BLÁHA trade s.r.o., IČ: 286 86 390

8

ALLKON s.r.o., IČ: 250 08 196

9

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČ: 005 26 282

10

RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 271 31 325

11

SVS - stavitelství s.r.o., IČ: 248 06 293

2) Chodník Hněvice - Račice
Ve smyslu provedeného výběrového řízení na projektové služby veřejné zakázky malého
rozsahu bude uzavřena smlouva o dílo se společností AZ Consult, spol. s r.o., IČ: 445
67 430 na vypracování třístupňové projektové dokumentace pro stavbu Chodník Hněvice
– Račice. Trasa chodníkového tělesa bude vyprojektována podél silnice III/ 26118 od místa
připravovaného projektu výstavby parkoviště v Hněvicích na pozemku vedle restaurace Na
Koreji až po železniční viadukt směrem k Račicím. Termín dokončení projektových prací vč.
provedení průzkumů a inženýrské činnosti se předpokládá během prosince tohoto roku.
1

Pořadí
1

Obchodní jméno uchazeče
AZ CONSULT spol. s r. o., IČ: 445 67 430

2

RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 271 31 335

3

AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218

3) Chodník Chzebuz okolo fary
Ve smyslu provedeného výběrového řízení na projektové služby veřejné zakázky malého
rozsahu bude uzavřena smlouva o dílo se společností RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 271 31
335 na vypracování třístupňové projektové dokumentace pro stavbu Chodník Chcebuz
okolo fary. Trasa chodníkového tělesa bude vyprojektována podél silnice III/ 26118 od
křižovatky před domem č. p. 63 až po stávající chodník u domu č. p. 119. Termín dokončení
projektových prací vč. provedení průzkumů a inženýrské činnosti se předpokládá během
prosince tohoto roku.
Pořadí
1
2

Obchodní jméno uchazeče
RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 271 31 335
AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218

4 Revitalizace Městského stadionu ve Štětí
Ve smyslu provedeného výběrového řízení na projektové služby veřejné zakázky malého
rozsahu bude uzavřena smlouva o dílo se společností Sportovní projekty s.r.o., IČ: 270 60
659 na vypracování dokumentace bouracích prací a projektové dokumentace pro provedení
stavby Revitalizace Městského stadionu ve Štětí. Prováděcí projektová dokumentace pro
provádění stavby bude obsahovat řešení návrhu tenisového hřiště 36x18 m s umělým
travnatým povrchem vč. oplocení a tréninkových tenisových zdí (severní část stávajícího
házenkářského hřiště).
Rovněž budou navrženy fotbalové hrací plochy cca 45x36 s umělým travnatým povrchem
III. generace a tenisový dvorec o rozměrech 18x39 m s antukovým povrchem.
Dvorec bude navržen na místě stávající asfaltové tréninkové plochy cca 16x22 m se
stávající tréninkovou zdí a stávající zatravněnou plochou 17x17 m, která je rámována živým
plotem z jehličnanů. Termín dokončení projektových prací vč. provedení průzkumů
a inženýrské činnosti se předpokládá během července tohoto roku.
Pořadí
1
2

Obchodní jméno uchazeče
Sportovní projekty s.r.o., IČ: 270 60 659
Linhart spol. s r.o., IČ: 470 52 121

5) Sportovní hřiště Hněvice
Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého
rozsahu byla uzavřena smlouva o dílo se společností PERISTAV Group a.s., IČ: 24306070
na výše uvedenou akci. Termín dokončení do 30. 5. 2014.
Pořadí
1

Obchodní jméno uchazeče
PERISTAV Group a.s., IČ: 24306070

2

PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s., IČ: 47782251

3

PSK – ASM s.r.o., IČ: 29228018

4

STRABAG a.s., IČ: 60838744

5

Raeder & Falge s.r.o., IČ: 28714989

2

6) Kulturní zázemí - Počeplice
Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého
rozsahu byla uzavřena smlouva o dílo s panem Jaroslavem Mokrým, IČ: 72590599 na výše
uvedenou akci. Termín dokončení do 18. 4. 2014.
Pořadí
1
2

Obchodní jméno uchazeče
Jaroslav Mokrý, IČ: 72590599
Pavel Kořízek, IČ: 86768387

7) ZUŠ – odvádění dešťových vod
Dne 31. 3. 2014 byla zveřejněna výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na stavební
práce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „ZUŠ – odvádění dešťových vod“.
Jedná se o odvedení dešťových vod ze 2 svodů do nově vybudovaného vsaku na pozemku
ZUŠ a vybudování nového okapového chodníčku podél severní strany ZUŠ. Termín pro
podání cenových nabídek byl stanoven na 8. 4. 2014.

Příští jednání Komise výstavby a veřejných zakázek se koná dne 13. 5. 2014 ve 14.00 hod
v kanceláři č. 24 Městského úřadu Štětí.

Předseda komise Antonín Böhm:

Tajemník komise Rudolf Spáčil:

3

