OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 14. srpna 2017
usnesení č. 97/8/17
Sokolovna – VZMR elektroinstalace
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 93/7/17 po projednání informací starostky k veřejné zakázce malého
rozsahu „Sokolovna Plavy, elektroinstalace“
1. bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek;
2. konstatuje, že
2.1. výzvou a zadávací dokumentací bylo přímo obesláno 8 uchazečů a dokumenty byly zveřejněny na úřední
desce a webu obce;
2.2. cenové nabídky podali 2 uchazeči a obě nabídky splnily podmínky zadání;
2.3. jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH;
2.4. cenové nabídky byly podány v hodnotách 891 988, 14 Kč a 717 657,10 Kč bez DPH;
3. rozhodlo
3.1. potvrdit rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.8.2017 v plném rozsahu;
3.2. schválit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Josefem Vavřačem, IČ 104 21 599, který podal nejvhodnější
nabídku ve výši 717 657,10 Kč;
4. ukládá starostce
4.1. vyzvat vybraného uchazeče k uzavření smlouvy dle čl. XII. textové části zadávací dokumentace;
4.2. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle čl. X. textové části zadávací dokumentace;
4.3. zveřejnit smlouvu o dílo do 15-ti dnů po jejím podpisu na profilu zadavatele a na webu obce;
4.4. zajistit předání staveniště nejpozději k datu 28.8.2017.
usnesení č. 98/8/17
Sokolovna – VZMR plynofikace
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 93/7/17 po projednání informací starostky k veřejné zakázce malého
rozsahu „Sokolovna Plavy, plynofikace“
1. bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek;
2. konstatuje, že
2.1. výzvou a zadávací dokumentací bylo přímo obesláno 7 uchazečů a dokumenty byly zveřejněny na úřední
desce a webu obce;
4.5. cenové nabídky podali 3 uchazeči a všechny nabídky splnily podmínky zadání;
4.6. jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH;
4.7. nabídky byly podány v cenovém rozpětí 547 783 Kč - 780 639 Kč bez DPH;
5. rozhodlo
5.1. potvrdit rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.8.2017 v plném rozsahu;
5.2. schválit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Viadukt v.o.s., IČ 482 69 042, který podal nejvhodnější
nabídku ve výši 780 639 Kč Kč;
6. ukládá starostce
6.1. vyzvat vybraného uchazeče k uzavření smlouvy dle čl. XII. textové části zadávací dokumentace;
6.2. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle čl. X. textové části zadávací dokumentace;
6.3. zveřejnit smlouvu o dílo do 15-ti dnů po jejím podpisu na profilu zadavatele a na webu obce;
6.4. zajistit předání staveniště nejpozději k datu 28.8.2017.
usnesení č. 99/8/17
Sokolovna – ostatní
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 97+98/8/17 v souvislosti s přípravou rekonstrukce interiéru sokolovny
1. rozhodlo
1.1. vyhovět požadavku TJ Sokol na demontáž a likvidaci vybavení současné kotelny na pevná paliva
Tělovýchovnou jednotou Sokol Plavy;
1.2. jmenovat Ing. Milana Hlouška technickým dozorem investora a koordinátorem všech prací I. etapy
rekonstrukce;
2. konstatuje, že minimálně do konce listopadu bude sál sokolovny mimo provoz;
3. ukládá starostce o zahájení prací informovat ředitelku základní školy, případně pomoci škole se zajištěním
náhradních prostorů pro výuku tělesné výchovy ZŠ.
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