
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 98 
 DNE: 22. 10. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1720/2018/TSBM 

 

NÁZEV: 
vyhlášení VZ na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č.7.“ 

 
 

 

ANOTACE:  
Jedná se o zakázku v rámci projektu IROP č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002543  na stavební 
práce zahrnující stavební úpravy dvou obytných domů. Účelem navrhovaných úprav je zejména 
snížení spotřeby energie na vytápění. 
 
 

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

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních služeb: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 

Zpracoval: TSBM 
 

Předkládá: ing. Kadlec Jaroslav 
 

 



 

Název materiálu: vyhlášení VZ na akci „ Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - 
svobodárny č.3  a č.7“ 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 9 
 
 
Popis 
Podlimitní veřejná zakázka 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 opětovné 
vyhlášení VZ. Předchozí vyhlášení zakázky bylo zrušeno v souladu s odst. 2, §127 zákona 
č.134/2016. 
V předložené zadávací dokumentaci (ZD) nejsou uvedeny data uveřejnění na profilu zadavatele a 
čas pro podání nabídky. Důvodem je, že ZD musí být po schválení RM odsouhlasena CRR 
(Centrum pro regionální rozvoj ČR), které zastupuje poskytovatele dotace.  
 
Předpokládané termíny: 
vyhlášení na profilu zadavatele  7. 11. 2018 
čas pro podání nabídek  6. 12. 2018 do 10.00hod 
termín e.aukce            11. 12. 2018 
   
Návrh řešení 
Vyhlášení veřejné zakázky 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání vyhlašuje VZ na akci „ Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - 
svobodárny č.3  a č.7“ a jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
 
 
Doporučení předkladatele 
 
 
 
Stanoviska  
 
 


