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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Bc. Kristýna Čechová, referent 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření v budově Palackého 

1381/25 v Přerově – výměna oken“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Energetická opatření v budově Palackého 

1381/25 v Přerově – výměna oken“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku ,,Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v 

Přerově – výměna oken“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu projedná záměr zadat výše uvedenou veřejnou zakázku na 

svém 47. zasedání. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání Výboru je naplánováno na 14. 5. 2018, v 

řádném termínu odevzdání předloh ZM (10. 5. 2018) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu 



Výborem. S obsahem usnesení Výboru tak bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na 

svém zasedání. 

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“ byl schválen Radou 

města Přerova na jejím 91. zasedání dne 3. 5. 2018, č. usnesení 3784/91/7/2018. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky:  
Projekt pro provádění stavby řeší energetické opatření budovy Palackého 1381/25 v Přerově, ve které 

nyní sídlí Vysoká škola logistiky (dále jen VŠLG) formou zateplení části objektu. Součástí této etapy 

je výměna oken a výměna příslušných klempířských prvků.  

Nové výplně otvorů jsou navrženy dle normových parametrů vnitřního a vnějšího prostředí. Řešení 

otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty, 

včetně kritické povrchové teploty v ostění. Dále musí vyhovovat prováděcí vyhlášce č. 268/2009 Sb. i 

ČSN 74 6077. Výplně otvorů budou zabudovány odbornou firmou, která provede odborné zaměření 

všech otvorových výplní a uvede do souladu s požadavky projektové dokumentace a technologii 

výroby zvoleného výrobce oken. 

V rámci projektové přípravy byly zaměřeny všechny typy oken, byly však rozměrově sjednoceny pro 

stavební otvor. Okna budou osazena dle detailů uvedených v PD. Okna budou osazována dle směrnic 

pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. 

Parametry oken dřevěných: 

Počet oken: 189 ks 

Rám: 

Dřevěný, profil IV 68, poutec s frézovanou vodorovnou lištou, barva světlý dub s ochranou proti UV 

záření, Uw = 1,1 W/K.m2.  

Okna: 

Spodní část dvoukřídlá, otevíravá, horní nadsvětlík - horní křídlo, okapnice dřevěné, pouze výklopné 

do polohy 90°. 

Zasklení: 

Izolační trojsklo, distanční rámeček nerezový, Ug = max. 1,0 W/K.m2, Všechna okna v 1.NP budou 

opatřena folií proti vniknutí.  

Kování: 

Kování otevíravé sklopné celoobvodové, čtyřpolohové kliky dosažitelné z podlahy, kliky v odstínu 

barvy rámu, seřiditelné panty s krytkami v barvě rámu, nadsvětlík – pákové ovládání, výklop do 90°. 

Parapety: 

Vnitřní lamino bílé se zaoblenou hranou, případné řezné hrany zakončeny krytkou. 

Rozměry: 

Dle stavebního otvoru, členění rámu (poutce) otevíraného a výklopného křídla v poměru „zlatého 

řezu“ 

  

Celkový součinitel prostupu tepla okna nesmí být větší než 1,2 W/K.m2,  

  

Parametry oken hliníkových 1.PP: 

Počet oken: 22 ks 

Rám: 

Hliníkový, barva hliník, UV záření, Uw = 1,1 W/K.m2.  

Okna: 

Jednokřídlá pouze výklopná. 

Zasklení: 

Izolační dvojsko, distanční rámeček nerezový, Ug = max. 1,0 W/K.m2, Všechna okna v 1. PP opatřena 



folií proti vniknutí a prokopnutí.  

Kování: 

Kování sklopné jednopolohové kliky dosažitelné z podlahy, kliky v odstínu barvy rámu, seřiditelné 

panty s krytkami v barvě rámu. 

  

Parapety: 

Bez parapetních desek. 

  

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou z TiZn plechů, jedná se, vnější parapety oken. U oken u nezateplených 

střech budou parapetní plechy vyměněny a dány do souladu s barvou a povrchem stávajícího 

oplechování oken a říms. 

Veškeré výrobky budou provedeny v souladu s příslušnými prováděcími normami především s ČSN 

73 3610. 

  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku činí 6 149 311,56 

Kč bez DPH, tj. 7 440 666,99 Kč včetně DPH.  
Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku byla stanovena 

rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace v cenové úrovni ceníku ÚRS 2018. 

  

Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu s novým zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), započtena hodnota vyhrazených změn 

závazku ze smlouvy podle § 100 zákona a hodnota cen, odměn a jiných plateb poskytnutých 

dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení. 

  

Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby; požadavky na případnou výhradu změn závazku ze smlouvy podle § 100 

zákona budou upřesněny věcným gestorem akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, a to s ohledem na platné finanční krytí akce. 

  

  

Informace o finančním krytí akce:  
Investiční akce je kryta usnesením ZM, č. usnesení 1100/38/4/2018, ze dne 23. 4. 2018, ve výši  

18 100 000,00 Kč. 

Finanční prostředky jsou ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a realizace investic, ORJ 21.  

 

 


