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Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  

 
 

1. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 81/0999/17 
Rada města Slavičín 

a )  r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky, ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě jednacího řízení bez uveřejnění, § 66, písm. a) a e), na provedení 
nových stavebních prací k původní části 1. podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem: 
„Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie – část 1. – stavební práce“ uchazeči Společnost 
„Slavičín BT“, Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, DIČ: CZ01643541 za cenu 
ve výši 811 982,23 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Společností „Slavičín BT“, Štefánikova 
167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, DIČ: CZ01643541 na nové stavební práce na akci: „Rekonstrukce 
koupaliště – bazénová technologie – část 1. – stavební práce“ za cenu ve výši 811 982,23 Kč bez DPH 

b) r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Oprava cesty ke 
koupališti“ uchazeči DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, IČ: 49976311, DIČ: CZ49976311 
za cenu obvyklou ve výši 1 231 119,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 
01 Zlín, IČ: 49976311, DIČ: CZ49976311 na stavební práce na akci: „Oprava cesty ke koupališti“ za 
cenu obvyklou ve výši 1 231 119,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 08. 06. 2017 do 03. 07. 2017 

c) r o z h o d l a  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky na akci: „Rekonstrukce koupaliště – 
sadové úpravy, dodávka travního koberce“ uchazeči ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, DIČ: CZ25258692 za cenu obvyklou                             
ve výši 122 520,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., Jeřabinová 
1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, DIČ: CZ25258692 na dodávky na akci: 
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„Rekonstrukce koupaliště – sadové úpravy, dodávka travního koberce“ za cenu obvyklou 
ve výši 122 520,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 08. 06. 2017 do 30. 06. 2017 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Hubíková) 

anotace: 

a)  Jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a původním 
výkazu výměr a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které projektant ani investor jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení nových stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné 
provedení původních stavebních prací a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
zakázky. 

b)  Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
1.  DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I - město – nabídková cena 981 877,- 

Kč bez DPH 
2.  STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – nabídková cena 1 280 147,- Kč 

bez DPH 
3.  DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín – nabídková cena 1 231 119,- Kč bez DPH 
4.  KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín – nabídková cena 1 307 147,- Kč bez DPH 
Dne 24.05.2017 byl na adresu zadavatele doručen dopis, kterým společnost DEMSTAV group, spol. 
s r.o. oznámila  odstoupení od podané nabídky z důvodu vysoké vytíženosti a nečekaného nárůstu 
zakázek v požadovaném termínu. 
Zakázka je zadávána uchazeči druhému v pořadí. 

c)  Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
1.  ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice p. Host. – nabídková cena 

122 520,- Kč bez DPH 
2.  Plán 5, s.r.o., U Hřiště 75, 760 01 Zlín - Mladcová – nabídková cena 124 920 Kč bez DPH 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
 
 
 
 
 
 

..............................................                 .............................................. 

          Ing. Jaroslav Končický                           Mgr. Božena Filáková
         starosta                                         ověřovatelka 
 


