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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 24 dne 14.11.2022 OISM242201R 
 

 

"Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém 

hřišti na letním stadionu“ 

- vyhodnocení veřejné zakázky -  
 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předkládáme Vám vyhodnocení zadávacího řízení pro část „Rekonstrukce atletického oválu“ 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletického oválu a 

výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu“. 

Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost = nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení 

TUBEKO SPORT,  spol. s r.o., se sídlem Na armádě 364, 270 62 Rynholec IČO: 49825020 

za nabídkovou cenu 12.113.102,11 Kč bez DPH Kč bez DPH, tj. 14.656.853,50 Kč vč. DPH. 

 

Předkládáme Vám vyhodnocení zadávacího řízení pro část „Výměna umělého povrchu na 

fotbalovém hřišti na letním stadionu“ podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním 

stadionu“. 

Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost = nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení 

A SPORT PRODUKT s.r.o., se sídlem Sarajevská 1232/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 

45315868 za nabídkovou cenu 5.575.420,00 Kč bez DPH Kč, tj. 6.746.258,20 Kč vč. DPH. 

 

Žádost o dotaci pro rekonstrukci atletického oválu byla podána 27.10.2022, datum ukončení 

příjmu žádostí o dotaci na výměnu umělého trávníku na fotbalovém hřišti je 30.11.2022 do 

12:00 hod. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého 

povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu“ byla 25.244.045 Kč bez DPH tj. 

30.545.294,45. Veřejná zakázka byla vysoutěžena za Kč 17.688.522,11 bez DPH tj. 

21.403.111,70 Kč včetně DPH tzn. úspora  7.555.522,89 Kč bez DPH  9.142.182,75 Kč včetně 

DPH.  

 

Zastupitelstvo města Milevska dne 17.10.2022 usnesením č. 16/22 souhlasilo s dofinancováním 

rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací z Národní sportovní agentury 

z programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura na akci s názvem: „00249831- 

Milevsko-rekonstrukce atletického oválu se sektory na letním stadionu“ do plné výše z 

vlastních zdrojů. Předpokládaná výše dotace je maximálně 50 % způsobilých výdajů. Dosud 

ještě nebyl ze strany Jihočeského kraje vyhlášen dotační program, který opět umožní snížit 

podíl vlastních prostředků. V případě neposkytnutí dotace od Národní sportovní agentury VZ 

nebude realizována.   

 

V případě veřejné zakázky pro část „Výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním 

stadionu“ bude žádost o dotaci podána do 30.11.2022 a předpokládané výše dotace je 

maximálně 70 % způsobilých výdajů. V případě neposkytnutí dotace nebude VZ realizována.  
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V obou smlouvách o dílo je rozvazovací doložka „Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od 

smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace“. 

  


