
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 
 DNE: 26. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 23/2018/TSBM 

 

NÁZEV: 
 

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Energetické úspory bytových domů v 
ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 7“ 

 
 

ANOTACE: 
Jmenování komisí na podlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce na akci 
„Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 7“. 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání jmenuje komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci 
„Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 7“ 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: TSBM 
 

Předkládá: Ing. Jaroslav Kadlec 
 

 



 

Název materiálu: Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Energetické 
úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 7“ 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 0 
 
 
Popis 
Jedná se o jmenování komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce ve smyslu odst. 
3; § 14   zákona  č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
 
 
Geneze případu 
V rámci projektu IROP budou provedeny stavební úpravy svobodáren č. 3 a 7 v předpokládané 
hodnotě 7,868.000Kč. Dotace z IROPu by měla být ve výši 3,193.000Kč. Jedná se o opětovně 
vyhlášenou zakázku. Předchozí vyhlášení zakázky bylo zrušeno v souladu s odst. 2, §127 zákona 
č.134/2016. Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 11. 2018  
 
 
Návrh řešení 

Jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek 

 
Varianty návrhu usnesení 

 

 
Doporučení předkladatele 
 
 
 
Stanoviska  
 
 



A. Základní údaje veřejné zakázky 
 

1. Název veřejné zakázky: Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č.3 a č.7 
 
2. Druh veřejné zakázky:  Podlimitní veřejná zakázka na  stavební práce ve smyslu odst. 3; § 
14  a v souladu s odst.3; § 211 zákona  č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  
  
3. Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 
 
4. Charakteristika veřejné zakázky 
 

• Místo plnění: Žďár nad Sázavou 
• Předpokládaná doba zahájení plnění zakázky: duben 2019 po dobu 120 dnů 
• Klasifikace veřejné zakázky:  Jedná se o zakázku v rámci projektu IROP č. 

CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002543  na stavební práce: „Energetické úspory 
bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 7“. 

 
 
B. Údaje o zadávací dokumentaci 
 

Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele 7. 11. 2018 

 
C. Obeslaní uchazeči : 
 
Neomezený počet uchazečů, kteří se hlásí na základě uveřejnění ZD na profilu zadavatele 
                            
D. Komise pro otevírání obálek: 
 
Jan Cudlín -  pracovník Příkazníka   
Ing. Milan Petr  - TSBM 
Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP                                                                 
 
E. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
 
Členové                                                                                    Náhradníci 
Ing. Milan Petr, TSBM                    Ing. Jaroslav Kadlec, TSBM 
Petr Fuksa  - odbor rozvoje a ÚP                                 Ing. Irena Škodová, vedoucí ORÚP                                                                
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta                             Ing. Josef Klement, místostarosta                                                                                                                                                                     
Mgr. Zdeněk Navrátil, člen RM                                     PaedDr. Jaroslav Ptáček, člen RM 
Ing. Vladimír Novotný, kontrolní výbor ZM                    Ing. Petr Stoček, kontrolní výbor ZM. 
  
 
F. Pozorovatelský přístup v průběhu el. aukce 
 
Členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
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