Město Příbram - RM 08.08.2011
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.08.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

Přítomni:
členové rady - MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý, Jiřina Kaiserová, Ing. Juraj Molnár,
Martin Poulíček, Svatopluk Chrastina
tajemnice MěÚ – Ing. Bc. Jarmila Nováková
zapisovatelka – Iva Černohorská
1) Zahájení, ověřovatelé
Ověřovatelé: Václav Černý
Jiřina Kaiserová
2) Program včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1.
Zahájení, ověřovatelé
2.
Program včetně návrhu změn a doplňků
3.
Informace
4.
Kontrola zápisu a usnesení
5.
Interpelace
6.
Výběr dodavatele – Analýza rizik Příbram - sever
7.
Výběr dodavatele zakázky „Příbram, ul. kpt. Olesinského – obnova kanalizace a vodovodu“
8.
Složení hodnotící komise pro zakázku Město Příbram – rozvoj služeb eGovernmentu obce
s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP
9.
Memorandum - integrovaný systém nakládání s komunálními odpady
10.
Různé
R.usn.č.608/2011
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 7

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Výběr dodavatele – Analýza rizik Příbram - sever
R.usn.č.609/2011
Rada I. s c h v a l u j e
1) vyloučení nabídky uchazeče EKOSYSTEM spol. s r.o., IČ 44851804 z důvodu nesplnění podmínek
zadávacího řízení,
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2) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou Ochrana podzemních vod s.r.o.,
IČ 26750066, v souladu s doporučením hodnotící komise ze dne 27.07.2011 a poradou starosty ze
dne 01.08.2011.
II. u k l á d á
odboru životního prostředí zajistit uzavření smlouvy (po uplynutí lhůty na podání námitek) s firmou
Ochrana podzemních vod s.r.o., IČ 26750066 - nabídková cena 1.836.050,- Kč bez DPH.
hl. pro 7

7) Výběr dodavatele zakázky "Příbram, ul. kpt. Olesinského - obnova kanalizace a vodovodu"
R.usn.č.610/2011
Rada s c h v a l u j e
1) předložené pořadí uchazečů dle nabídkové ceny na zakázku "Příbram, ul. kpt. Olesinského - obnova
kanalizace a vodovodu": 1. 1.SčV, spol. s r.o., 2. PSVS, a.s., 3. InTePs, s.r.o., 4. Novadus spol.
s r.o., 5. Mercator s.r.o., 6. SILNICE NEPOMUK s.r.o., 7. STRABAG a.s., 8. PROFISTAV Litomyšl
a.s., 9. GASLINES s.r.o.,
2) zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Příbram, ul. kpt. Olesinského - obnova
kanalizace a vodovodu"
firmě 1.SčV, spol. s r.o., Novohospodská 93, 261 01, Příbram IX
za nabídkovou cenu 2.566.258,- Kč bez DPH.
hl. pro 7

8) Složení hodnotící komise pro zakázku Město Příbram – rozvoj služeb eGovernmentu obce
s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP
R.usn.č.611/2011
Rada s c h v a l u j e
hodnotící komisi, která bude plnit též funkci komise pro otevírání obálek, na zakázku „Město Příbram –
rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP“ v tomto
složení:
člen / náhradník
JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá
Ing. Juraj Molnár / Martin Poulíček
Ing. Jan Drozen / Zdeněk Bambas
Mgr. Radka Škubalová / Ing. Eva Černá
Ing. Milan Štefl (specialista IT) / David Minář
hl. pro 7

9) Memorandum – integrovaný systém nakládání s komunálními odpady
R.usn.č.612/2011
Rada s o u h l a s í
s podpisem Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu „Návrh integrovaného
systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského kraje“.
hl. pro 7
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10) Různé

Zápis ověřili: Václav Černý, Jiřina Kaiserová
MVDr. Josef Řihák, starosta
Zapsala: Iva Černohorská, dne 09.08.2011
Ověřeno: 12.08.2011
Vyvěšeno: 12.08.2011
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