
Meet the buyer

představení investičních akcí města Příbram pro rok 2021



Program

13:00 Úvodní slovo – Mgr. Jan Konvalinka, starosta 

13:10 Shrnutí roku 2020 

13:15 Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám na stavební práce 

• praktické tipy pro podávání nabídek – kde lze najít důležité a praktické informace před podáním nabídky, co má 
být obsahem nabídky, nejčastější pochybení dodavatelů při podání nabídek, předkládání originálů dokladů 

• informace o zavádění principů odpovědného veřejného zadávání v praxi města

• dynamický nákupní systém

13:25 Prezentace plánu investičních akcí na rok 2021 - veřejné zakázky (s hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez 
DPH).

• v rámci všech představovaných veřejných zakázek bude sdělen zejména jejich

a) název,

b) předpokládaná hodnota,

c) stručný popis předmětu.

Prosíme o vyplnění kratičkého dotazníku nejpozději do 11. 12. 
https://www.survio.com/survey/d/S7N6F1P7Y9S8B7W9N

https://www.survio.com/survey/d/S7N6F1P7Y9S8B7W9N


Úvodní slovo

Mgr. Jan Konvalinka 
starosta města Příbram



Shrnutí roku 2020

Veřejné zakázky dle zákona

• předpokládaná hodnota celkem 166 146 894,51 Kč

• konečná hodnota celkem 132 406 642,50 Kč 

• úspora 33 740 252,01 Kč / 20,31%

Veřejné zakázky malého rozsahu

• předpokládaná hodnota celkem 27 954 134,65 Kč

• konečná hodnota celkem 21 390 344,28 Kč

• úspora 6 563 790,37 Kč / 23,48%



Shrnutí roku 2020 

Veřejné zakázky v režimu zákona



Shrnutí roku 2020 



Shrnutí roku 2020 



Shrnutí roku 2020

Veřejné zakázky malého rozsahu



Shrnutí roku 2020



Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám na stavební práce

Vyhodnocení minulého dotazníku



Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám na stavební práce
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Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám na stavební práce

Praktické tipy pro podávání nabídek

• https://pribram.eu/mestsky-urad/verejne-zakazky.html

• využívání vzorových dokumentů 

• elektronická podání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele i u VZMR

• do nabídek není nutné předkládat smlouvu stačí vzorové ČP 

• věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplňování údajů k dílčím hodnotícím 
kritériím

• věnujte prosím zvýšenou pozornost předkládané technické kvalifikaci

• elektronická konverze všech kvalifikačních dokladů 

https://pribram.eu/mestsky-urad/verejne-zakazky.html


Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám na stavební práce

Informace o zavádění principů odpovědného veřejného zadávání v praxi města

Zavedené

Férové podmínky v dodavatelském řetězci

• přímé platby poddodavatelům 

• férové vztahy v dodavatelském řetězci

Podpora malých a středních podniků

• dělení VZ na části 

• vzorové dokumenty

• dynamické nákupní systémy

Plánované

Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací

• exkurze pro školy

• praxe pro absolventy či studenty

Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných 
na trhu práce



Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám na stavební práce

Informace o zavádění principů odpovědného veřejného zadávání v praxi města

Zavedené

Komunikace s dodavateli

• předběžné tržní konzultace

• meet the buyer

Podpora důstojných pracovních podmínek a 
bezpečnosti práce

• dodržování BOZP 

Plánované

Ekologicky šetrná řešení

• omezení produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší

• omezení produkce odpadů

• omezení uhlíkové stopy

Komunikace s dodavateli

• JŘSU

• feedback



Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám na stavební práce

Dynamický nákupní systém

DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram

• zaveden 28. 7. 2020

• zařazeno 11 dodavatelů

• předpokládaná hodnota vyhlášených dílčích VZ - 15 279 894 Kč bez DPH

• stále si lze podávat žádosti o účast na profilu zadavatele

Připravované DNS

• předmětem budou drobné opravy budov

• v lednu proběhne PTK 

• v únoru zahájení VZ 



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2021 

VZ s vyhlášením na 1Q. 2021

Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, 

stavební práce) 

Předpokládaná 

hodnota

Kvartál 

realizace

Přístavba klubovny SDH v 

Jerusalémě. 
vybudování WC a skladu.

stavební práce 600 000,00 Kč                  II

Výměna klinatizačních jednotek 

č.p. 108 a 19 v Pb I

zvýšení výkonu klimatizačních jednotek 

v místnostech pro servery dodávka                   500 000,00 Kč II

Oprava střechy garáží, U Kasáren 

6, Pb IV 
kompletní výměna střešní krytiny

stavební práce                2 000 000,00 Kč II

Odvodnění dvora u hřbitovního 

domku

oprava povrchů dlažby, schodů, odvodu 

dešťové vody do kanalizace stavební práce                1 200 000,00 Kč II

Rekonstrukce terasy a vstupů do 

suterénu budovy PB I/106 

úprava venkovních prostor před jižní 

částí zámečku Ernestinum stavební práce                1 000 000,00 Kč II

most Fialův rybník celková přestavba stavební práce 5 000 000,00 Kč III

Milínská-PD DUSP - PDPS služba 500 000,00 Kč 2021

Oddychová zóna Nová Hospoda Partcipativní rozpočet stavební práce 1 000 000,00 Kč II

Park pod Svatou Partcipativní rozpočet stavební práce 900 000,00 Kč II

Komunikace u zpev ploch u SD výstavba komunikace stavební práce 1 300 000,00 Kč II

Přeložka vodovodu u SD přeložka a zkapacitnění vodovodu stavební práce 800 000,00 Kč II

Parkování v ul. Gen. Kholla výstavba nových ploch + oprava asfaltů stavební práce 12 500 000,00 Kč II



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2021 

Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, 

stavební práce) 

Předpokládaná 

hodnota

Kvartál 

realizace

Oprava pláště budovy tělocvičny - 

ZŠ p. Sv. Horou
Oprava pláště budovy tělocvičny

stavební práce 10 000 000,00 Kč III

Oprava VZT v kuchyni - ZŠ p. Sv. 

Horou
Oprava vzduchotechniky

stavební práce 1 000 000,00 Kč               III

Oprava střechy - ŠJ K Zátiší Oprava střechy stavební práce 3 000 000,00 Kč               III

Příbram, ul. Obecnická
výměna vodovodů a kanalizací, oprava 

povrchů,el.,chodníků stavební práce 1 653 000,00 Kč               II - III

Příbram-Balónka, zkapacitnění 

vodovod řadu

výměna a zkapacitnění vodovodního 

řadu stavební práce                6 500 000,00 Kč II - III

Příbram, ul. Na Leštině - I.etapa obnova a zkapacitnění VH sítí stavební práce                1 653 000,00 Kč II - III

Pb I/117 modernizace zařízení kotelny stavební práce                1 805 000,00 Kč II.

PB VIII/100 evakuační výtah včetně 

náhradního energ. Zdroje

výměna dosluhujícího lůžkového výtahu 

za evakuační včetně splnění podmínky 

HZS - náhradní energ. zdroj napájení 

výtahu stavební práce                2 650 000,00 Kč II - III. 

Na Leštině + okolí 

Bude se jednat o odfrézování 5 cm 

stávajícího asfaltu a pokládku 5 cm 

nového stavební práce 2 500 000,00 Kč II - III

Čechovská

Bude se jednat o odfrézování 5 cm 

stávajícího asfaltu a pokládku 5 cm 

nového stavební práce 1 500 000,00 Kč III-IV

Drkolnov, pokračování opravy asfaltových chodníků stavební práce 800 000,00 Kč II - III

V Zátiší opravy asfaltových chodníků stavební práce 800 000,00 Kč II - III

Oprava a údržba komunikací výspravy komunikací po zimě stavební práce 2 000 000,00 Kč I/II/III



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2021 

VZ s vyhlášením na 2Q. 2021
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, 

stavební práce) 

Předpokládaná 

hodnota

Kvartál 

realizace

Rekonstrukce rozvodny elektřiny 

Legionářů 400, Pb VII

instalace nových rozvaděčů a měření 

spotřeby el. energie elektromontáže                2 000 000,00 Kč IIII

Zřízení stálé expozice hasičské 

techniky č.p.282, Důl Marie, Pb VI

nová vrata a dveře, dozdění štítu, 

instalace podhledu, elektroinstalace
stavební práce                   600 000,00 Kč IIII

parkoviště Flusárna záchytné parkoviště stavební práce 6 000 000,00 Kč III

nasvětlení 2 přechodů 

(Oxygen+Březnická)
nedostatečené osvětlení přechodů

stavební práce 500 000,00 Kč III

Odbahnění a rekonstrukce MVN 

Kaňka
odbahnění a rekonstrukce MVN

stavební práce 3 500 000,00 Kč III. - IV.

Oprava střechy vodojemu Březové 

Hory

oprava střechy,omítek a 

vzduchotechniky stavební práce 1 652 893,00 Kč III

Příbram, ul.Mariánská
rušení železničního podchodu a 

vybudování kolektoru stavební práce 2 066 116,00 Kč III - IV

ZŠ Bratří Čapků-rekuperace 

vzduchu  
rekuperace vzduchu a fotovoltaika

stavební práce 5 500 000,00 Kč

Jana Drdy 

Bude se jednat o odfrézování 5 cm 

stávajícího asfaltu a pokládku 5 cm 

nového stavební práce 2 450 000,00 Kč II-III

Autobusové čekárny
výroba a instalace nových 

autobusových zastávek dodávka, stavební práce 500 000,00 Kč II-III

Územní energetická koncepce
Návrh rozvoje zásobování města 

energiemi služba 500 000,00 Kč III.

Dálkový monitoring spotřeby 

energií

Dálkový přenos naměřených hodnot 

spotřeby energií z budov -pilotní projekt
služba 300 000,00 Kč III.



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2021 

VZ s vyhlášením na 3Q. 2021

Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, 

stavební práce) 

Předpokládaná 

hodnota

Kvartál 

realizace

Chodník Anenská

výstavba nového chodníku v ulici 

Anenská v Příbrami stavební práce 1 500 000,00 Kč III. - IV. 

Na Leštině úprava uličního prostoru + kanalizace stavební práce 8 000 000,00 Kč IV

Revitalizace okolí Čekalíkovského 

rybníka výstavba cest, parkových prvků stavební práce 25 000 000,00 Kč IV/21 - II/22 

Dopravní značení - údržba a opravy nové parkovací zóny dodávka 1 000 000,00 Kč IV

Opravy mostů

Jedná se převážně o opravu mostních 

opěr a  dle vypracovaných hlavních 

mostních prohlídek. Jedná se cca o 7 

mostů stavební práce                5 000 000,00 Kč II/III/IV



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2021 

VZ s vyhlášením na 4Q. 2021
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, 

stavební práce) 

Předpokládaná 

hodnota

Kvartál 

realizace

mostr Plynárenská celková přestavba stavební práce 5 000 000,00 Kč 2022

most Pod Kovárnami celková přestavba stavební práce 5 000 000,00 Kč 2022

parkoviště Fialka rozšíření parkoviště stavební práce 6 000 000,00 Kč 2022

Lávka v areálu Nový rybník B (PP16) celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Lávka v areálu Nový rybník A (PP15) celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Lávka Na Flusárně (PP12) celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Lávka – Čekalíkovský rybník (PP11) celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Lávka u Q klubu (PP10) celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Lávka – Ryneček (PP08) celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Lávka Špitálská - u parkoviště městské tržnice (PP07)celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Lávka Špitálská - Obora (PP05) celková přestavba stavební práce 1 500 000,00 Kč 2022

Domov seniorů . Vybavení interiérové vybavení dodávka 4 000 000,00 Kč I/2022



Děkujeme za pozornost

Mgr. Radka Škubalová, Bc. Jakub Sladký


