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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 5 a 7“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Výměna výtahů Osmek 5 a 

7“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Výměna výtahů Osmek 5 a 7“ byla schválena Zastupitelstvem města 

Přerova na jeho 10. zasedání dne 9. 12. 2019, usnesení č. 357/10/7/2019 Akce nad 500 tis. Kč k 

realizaci v roce 2020. 

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Výměna výtahů 

Osmek 5 a 7“ byl schválen Radou města Přerova na její 35. schůzi dne 8. 4. 2020, usnesení č. 

1302/35/6/2020. 

 

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 řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 5 

a 7“. 



Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna výtahů v bytovém domě Osmek 5 a Osmek 7 v 

Přerově, včetně zajištění projektové dokumentace, inženýrské činnosti, souvisejících stavebních prací, 

záručního a pozáručního servisu. Jedná se o osobní elektrické výtahy s počtem nástupišť 9 a nosností 

pro 5 osob s minimální hustotou spínání 180/ hod., nouzovým sjezdem do nejbližšího patra. Řízení 

výtahu mikroprocesorové - sběr směrem dolů a s umístěním strojovny v horním prostoru výtahové 

šachty vč. výtahového rozvaděče. Kabina výtahu neprůchozí, min. rozměr (š x h x v): 800mm x 1 

250mm x 2 150 mm, s povrchovou úpravou vnitřního interiéru - vypalovací prášková barva v odstínu 

RA, osvětlení kabiny – LED svítidla zabudované v stropu kabiny, nouzové osvětlení kabiny, zrcadlo 

do ½ zadní stěny, nerez sedačka v dosahu ovladačového panelu, komunikátor pro spojení s 

vyprošťovací službou přes GSM a ventilátorem. Kabinové dveře – samočinné posuvné s povrchovou 

úprava vypalovací prášková barva v odstínu RAL a ovládání ve stanicích pomocí tlačítkového nerez 

tabla umístěné v každém podlaží v zárubni šachetních dveří. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na realizaci výměny výtahů v bytových domech byly odhadnuty správcem 

majetku jako věcným gestorem na 2 530,0 tis. Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 

stanovena věcným gestorem veřejné zakázky na základě odborných podkladů včetně rozpočtu. 

Dodavatel zpracuje v rámci vlastní realizace veřejné zakázky realizační dokumentaci. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedená zakázka je finančně kryta ve výši 2 530, 0tis. Kč. Finanční prostředky jsou součástí 

výdajového rozpočtu Odboru řízení projektů a investic, na ORJ 021, ORG 0210591000000.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stávající výtahy jsou již za hranicí životnosti a ve špatném technickém stavu.  

 

 


