
Meet the buyer

představení investičních akcí města Příbram pro rok 2023



Program

14:00 Prezence přítomných dodavatelů
14:05 Úvodní slovo – Mgr. Jan Konvalinka, starosta 
14:10 Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám  

• 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 

• aktuality v legislativě
• dynamický nákupní systém

14:20 Prezentace plánovaných veřejných zakázek na rok 2023

V rámci všech představovaných veřejných zakázek bude sdělen zejména jejich
a) název,
b) předpokládaná hodnota,
c) stručný popis předmětu.



Úvodní slovo

Mgr. Jan Konvalinka 
starosta města Příbram



Shrnutí roku 2022



Shrnutí roku 2022 



Shrnutí roku 2022 



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

• dvouobálková metoda

• 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

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

Dynamické nákupní systémy
DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram

• zaveden 28.07.2020
• zařazeno 16 dodavatelů
• vyčerpáno bez DPH: 164 427 838,54 Kč

DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram
• zaveden 07.04.2021
• zařazeno 14 dodavatelů
• vyčerpáno bez DPH: 34 086 102,05 Kč

DNS na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského majetku města Příbram
• zaveden 23.03.2022
• zařazeno 12 dodavatelů
• vyčerpáno bez DPH: 9 615 560,88 Kč

stále si lze podávat žádosti o účast na profilu zadavatele



Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám 

• Zindex

5. místo malá města 2022

• Zindex hodnotí praxi zadávání veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní úřad postupoval 
transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. Zindex hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a 
poskytuje jim zpětnou vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy.

• Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákona. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat 
mezi zákonnými mantinely – a právě shodu s ní Zindex měří.

• Názor dodavatelů  - zadavatel dosud nezískal dostatek zpětné vazby od dodavatelů. V případě zájmu výsledek zlepšit 
doporučujeme vyzvat uchazeče k hodnocení (dotazník je rozesílán z e-mailu tomas.duchacek@datlabinstitut.cz všem 
uchazečům o zakázky zadavatele zveřejněným na profilu od 1.1.2022).



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2023 

VZ s vyhlášením na 1Q. 2023
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, stavební 

práce) 

Předpokládaná hodnota

Kč bez DPH

Kvartál 

vyhlášení VZ

Kvartál 

realizace
Oprava stávajících komunikací podél Litavky, 

Březové Hory Plánovaná souvislá oprava komunikace stavební práce 1 000 000 I. II.

Zpomalovací práh v Podbrdské ulici - oprava

Plánovaná rekonstrukce nevyhovujícího 

stavu stavební práce 1 000 000 I. II.

Výměna vchodových dveří Příbram IV/5 celkem 

11 ks.

Výměna 11 ks dveří. (5 ks z ulice, 6 ks ze 

dvora) stavební práce 700 000 I. II.

Příbram IV/5 výměna topných těles výměna topných těles dodávka 1 500 000 I. II.

Oprava jižní fasády Příbram I/107
oprava fasády včetně obnovy kamenných 

prvků stavební práce 2 500 000 I. III.

PD - chodník Zdabořská ul.

projektová dokumentace na realizaci 

chodníku ve Zdabořské ulici služba 400 000 I. II.

PD - vnitroblok ul. Riegrova

projektová dokumentace na realizaci 

úpravy vnitrobloku (parkování, nástupní 

plocha pro HZS, hřiště, VO, zeleň) služba 400 000 I. II.

Most Pod Kovárnami

demolice stávajícího a vybudování 

nového mostu v ul. Pod Kovárnami stavební práce 5 300 000 I. II.

Lávka - Špitálská ul.

demolice stávají a vybudování nové lávky 

přes Příbramský potok (Špitálská ul.) stavební práce 4 000 000 I. II.

PD - zkapacitnění městského hřbitova

rozříření kolumbária, oprava oplocení, 

zídky, chodníky, dešťová kanalizace služba 570 000 I. II.

PD - Kozičín, komunikace

projektová dokumentace na komunikaci, 

veřejné osvětlení a VH sítě služba 500 000 I. II.

Školní ul. - obnova dešťové kanalizace obnova dešťové kanalizace stavební práce 3 600 000 I. II.



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2023 

VZ s vyhlášením na 2Q. 2023
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, stavební 

práce) 

Předpokládaná 

hodnota Kč bez DPH

Kvartál 

vyhlášení VZ

Kvartál 

realizace

Zpomalovací prahy - Žežice - Nové 2 kusy

Plánovaná akce z důvodu zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu stavební práce 1 500 000 II. III.

Oprava části společných prostor, části 

nebytových prostor a výměna některých oken 

v objektu č.p. 101, Příbram I

Povrchové úpravy společné chodby a s 

tím související řešení vlhkosti - výměna 

stávající ležaté kanalizace, oprava a 

repase vedení instalací na chodbě a 

jejich izolování, výměna 3ks dveří. 

V hygienickém zázemí nebytového 

prostoru se navrhují kompletní 

dispoziční změny včetně sanitárních 

stěn, a nové povrchy, součástí 

rekonstrukce toalet je i výměna 2ks 

oken a vstupních dveří do hyg. zázemí  

(1x ks)

V kuchyni nebytového prostoru bude 

vyměněná dlažba a také okna (2ks) a 

boční vchodové dveře. stavební práce 1 050 000 II. II.-III. 

Příbram I/69 a III/143 výměna stoupaček výměna stoupaček stavební práce 3 000 000 II. III.

Příbram IV/5 výměna výtahu výměna výtahu stavební práce 1 600 000 II. III.

Příbram VIII/100-102 realizace nouzového 

osvětlení a rekonstrukce osvětlení
realizace nouzového osvětlení a 

rekonstrukce osvětlení stavební práce 725 000 II. III:

PBI/101, PB I/132částečná  výměna oken částečná výměna oken stavební práce 856 000 II. III



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2023 

VZ s vyhlášením na 2Q. 2023
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, stavební 

práce) 

Předpokládaná 

hodnota Kč bez DPH

Kvartál 

vyhlášení VZ

Kvartál 

realizace

Oprava střech Waldorfské školy Příbram

výměna střešní krytiny a klempířských 

prvků stavební práce 10 000 000 II. III.

Oprava podlahy v Aule - ZŠ Jiráskovy sady výměna parket stavební práce 2 900 000 II. III.

Výměna oken - ZŠ Jiráskovy sady

výměna dřevěných oken - strana ke 

hřbitovu stavební práce 4 200 000 II. III.

Výměna vodovodního potrubí - ZŠ Bratří 

Čapků výměna stoupacího potrubí vodovodu stavební práce 400 000 II. III.

Oprava dešťové kanalizace - ZŠ Školní

oprava dešťové kanalizace a části 

povrchu tělocvičny stavební práce 1 700 000 II. III.

Oprava elektroinstalace - Dětské skupiny

výměna rozvodů elektroinstalace a 

slaboproudu v přízemí stavební práce 
2 900 000

II. III.

Úprava vzduchotechniky - Domov seniorů

úprava vzduchotechniky v kuchyni a 

přilehlých prostorech stavební práce 1 700 000 II. III.

Oprava kotelny - MŠ 28.října

výměna 2 ks plynových kotlů a úprava 

rozvodů stavební práce 1 200 000 II. III.

Oprava oplocení - MŠ Pohádka

výměna oplocení okolo zahrady v 

Charvátově ulici stavební práce 1 200 000 II. III.

Přístavba MŠ Školní

přístavba skladu, relaxační a přijímací 

místnosti, šaten a sociálního zařízení stavební práce 4 200 000 II. III.

Výměna oken - Technické služby 

výměna 26 ks oken za nová plastová 

okna - ve správní budově TS stavební práce 500 000 II. III.

Zpevnění podlahy Příbram II/41-42

zpevnění podlahy pro montáž 

posuvných regálů stavební práce 250 000 II. III.

Demolice kotelny

demolice bývalé uhelné kotelny v areálu 

zahradnictví Petunia stavební práce 2 500 000 II. III.



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2023 

VZ s vyhlášením na 2Q. 2023
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, stavební 

práce) 

Předpokládaná 

hodnota Kč bez DPH

Kvartál 

vyhlášení VZ

Kvartál 

realizace

Oprava střechy Příbram VII/193

oprava šikmé střechy pavilonu 

tělocvičen stavební práce
400 000

II. III.

Oprava střechy Příbram I/105 oprava ploché střechy stavební práce 650 000 II. III.

Novostavba veřejných WC Obora dodávka kontejneru bezbariérových WC dodávka 800 000 II. III.

Klimatizace kuchyně - ZŠ 28.října

dodávka a momtáž klimatizačních 

jednotek do kuchyně ZŠ 28.října dodávka 1 000 000 II. III.

PD - Atletický stadion

projektová dokumentace na výstavbu 

atletického stadionu služba 4 000 000 II. III.

PD - elektro přípojky náměstí TGM + 

17.listopadu

nové elekrické přípojky na naměstí TGM 

a 17.listopadu služba 250 000 II. 2024

Podzemní kontejnery - stavební příprava

stavební příprava pro osazení 

polozapuštěných kontejnerů TKO stavební práce 1 500 000 II. III.

Chodník v ul. Boženy Němcové
realizace nového chodníku, 

polozapuštěných kontejnerů stavební práce 2 000 000 II. III.

Výměna svítidel veřejného osvětlení - 3.etapa
dodávka a montáž LED svítidel 

veřejného osvětlení stavební práce 3 000 000 II. III.

Kolárna u ZŠ Bratří Čapků

realizace kovové úschovny kol v areálu 

ZŠ Bratří Čapků stavební práce 450 000 II. III.

Vodojem Orlov

demolice a výstavba nového vodojemu 

v Orlově za účelem zkapacitnění stavební práce 17 000 000 II. III.

TDS + BOZP, Vodojem Orlov

TDS + koordinátor BOZP na stavbu 

"Rekonstrukce vodojemu Orlov" stavební práce 500 000 II. III.



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2023 

VZ s vyhlášením na 3Q. 2023
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, stavební 

práce) 

Předpokládaná 

hodnota Kč bez DPH

Kvartál 

vyhlášení VZ

Kvartál 

realizace

Oprava budovy Příbram VI/282 oprava střechy a interiéru budovy stavební práce 650 000 III. IV.

Oprava zídek před vchody Příbram VII/226-

229

úprava zídek u vstupů do bytového 

domu stavební práce 400 000 III. IV.



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2023 

VZ s vyhlášením na 4Q. 2023
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, stavební 

práce) 

Předpokládaná 

hodnota Kč bez DPH

Kvartál 

vyhlášení VZ

Kvartál 

realizace

Kulturní dům- elektrická přípojka
nová elektrická přípojka pro KD Příbram 

z nové trafostanice stavební práce 1 000 000 IV. 2024

ČOV Příbram

komplentní modernizace a zkapacitnění 

ČOV Příbram stavební práce 250 000 000 IV. 2024

ČOV Příbram - správce stavby

správce stavby po dobu stavby "ČOV 

Příbram" služba 13 000 000 IV. 2024

Most Ryneček

demolice stávajícího a vybudování 

nového mostu Na Rynečku stavební práce 12 000 000 IV. 2024

Lávka - Q-klub

demolice stávají a vybudování nové 

lávky přes Příbramský potok (u Q-klubu) stavební práce 4 500 000 IV. 2024

Na Leštině - rekonstrukce ulice, II.etapa

rekonstrukce komunikací, veřejné 

osvětlení, výměna vodohospodářských 

sítí stavební práce 35 000 000 IV. 2024



Prezentace plánu investičních akcí na rok 2023 

VZ s vyhlášením průběžně
Název akce Stručný popis 

Typ (dodávka, služba, stavební 

práce) 

Předpokládaná 

hodnota Kč bez DPH

Kvartál 

vyhlášení VZ

Kvartál 

realizace

Oprava ulice Nerudova plánovaná souvislá oprava komunikace stavební práce 2 000 000

Oprava dětského dopravního hřiště

souvislá oprava dle zpracované 

dokumentace stavební práce 3 100 000

Nová koncepce parkovacích zón

zavedení nového systému parkování ve 

městě služba 5 000 000  

PB I/15 - 18 oprava elek.instalace a STA oprava elek.instalace a STA stavební práce 2 300 000



Děkujeme za pozornost

Mgr. Radka Škubalová


