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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 06 Dne 11.03.2019 OISM061912R 

 

 

„Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku“ 
- výzva k podání nabídek - 

 

Důvodová zpráva: 

Předkládáme Vám návrhy na provedení zadávacích řízení na shora uvedené podlimitní 

veřejné zakázky – ve variantě A, která řeší kompletní obnovu stávajících ÚT a TUV rozvodů, 

a ve variantě B, která řeší pouze část obnovy stávajících ÚT a TUV rozvodů, tj.  v úseku od 

šachty č. 7 až po šachtu č. 8, vč. těchto šachet.  

Zda bude využito možnosti obnovy celého úseku nebo pouze části, je závislé na výši 

vysoutěžených cen. Po vyhodnocení a porovnání nabídkových cen obou variant, zadavatel 

rozhodne o výhodnosti, zda realizovat zakázku v celém úseku nebo jen část.  

Kompletní obnova rozvodů větev „Věžáky“ je vyhlášena z důvodu častých havárií, viz dopis 

od ZVVZ Energo, s. r. o. v příloze č. 5. 

 

Návrh firem, které budou obeslány k předložení nabídky: 

1. ERDING, a. s.    

2. CASTA dopravní stavby, s. r. o.   

3. UNIKO Písek, s. r. o.   

4. ELTE s. r. o.   

5. INSTALLTOP spol. s r. o.   

6. Jiří Hrůza   

7. Jindřich Lachout   

8. VS-top s. r. o.   

9. K.O.K spol. s r. o.   

10. MEP spol. s r. o.   

11. VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.  

12. GAS-PRESS, s. r. o.  

13. CHARMONT s. r. o.  

14. PROCKERT-HYNEK, a. s.  

15. UGA, spol. s r. o.  

16. KOSOGASS – inženýring s. r. o.  

 

Výzva bude zveřejněna na úřední desce a profilu zadavatele. 

 

Návrh na složení hodnotící komise: 

Ing. Ivan RADOSTA, starosta města 

Ing. Bohuslav BENEŠ, člen RMM a ZMM 

Josef HÁJÍČEK, zástupce provozovatele tepelného hospodářství 

Ing. Bc. David LUKEŠ, vedoucí OISM 

Bc. Eva KOTRBOVÁ, OISM – investiční technik 

 

Náhradníci: 

Michal HOREK, místostarosta města 

Ing. Jaroslav MÁCHA, člen RMM a ZMM 
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Filip STEJSKAL, OISM – investiční technik 

Ing. Michal KOLÁŘ, OISM – smluvní vztahy 

Ing. Jana HUPTYCHOVÁ, OISM – projektová manažerka 

 

V Milevsku 11.03.2019 

 

Zpracovali: Kateřina Jarošová, BBuS, OISM – investice 

    Ing. Michal Kolář, OISM – smluvní vztahy 
 


