
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Poskytnutí informací 
 

Dne 14. 11. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 
poskytnutí těchto informací: 
 

 informace, zda Vaše obec v uvedeném období využila služeb administrace veřejných 

zakázek externím subjektem za úplatu, 

 bližší údaje o všech takto administrovaných veřejných zakázkách, a to v následující 

struktuře: 

  

O výše uvedené Vás žádám za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020. 

 
K předmětné žádosti o informace Vám na základě sdělení věcně příslušného Odboru investic 
sdělujeme následující: 

 

Přílohou k tomuto sdělení Vám zasíláme požadované údaje. 

 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
právník úřadu  

  Zakázka č. 1 Zakázka č. 2 Zakázka č. 3 -tabulku doplňte o potřebný 

počet sloupců 

Označení typu veřejné zakázky: 

   - služby 

   - dodávky 

   - stavební práce 

        

Označení typu řízení: 

   - veřejná zakázka malého rozsahu 

   - zjednodušené podlimitní řízení 

   - otevřené řízení 

   - jiný typ řízení dle 134/2016 Sb. 

        

Stručný popis poskytnuté služby         

Cena uhrazená za poskytnutou službu v Kč 

bez DPH 

        

Identifikace poskytovatele služby (název, IČ)         

 

 

 

 

Odbor právní                       

Vyřizuje Mgr. Petra Svačinová                      

telefon  +420 573 321 307                       

e-mail   petra.svacinova@mesto-kromeriz.cz                        

datum   30. listopadu 2020 

číslo jednací  MeUKM/089054/2020 

spis. značka  MeUKM/085551/2020 

poř. č.               IN – 39/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 Název zakázky

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A 

CHODNÍKŮ V UL. VODNÍ, FARNÍ A 

DOBROVSKÉHO V KROMĚŘÍŽI“ – 1.,2. 

ETAPA

DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 

PRO SDH KROMĚŘÍŽ
Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži 

Odstranění objektů a hospodářských 

budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U 

Zámečku v k.ú. Kroměříž 

Označení typu veřejné zakázky:

stavební práce dodávka stavební práce stavební práce

Označení typu řízení: 
zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení

Stručný popis poskytnuté služby

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění pro 

veřejnou zakázku na výběr dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

Cena uhrazená za poskytnutou 

službu v Kč bez DPH 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 43 000,00 Kč 65 000,00 Kč

Identifikace poskytovatele služby 

(název, IČ) TIZZI engineering s.r.o., IČO: 05107521 TIZZI engineering s.r.o., IČO: 05107521 MCI servis, s.r.o., IČO: 277 18 158 IK consult s.r.o., IČO: 27713326



Stavební úprava a instalace dvou rotačních 

kartoték pro MěÚ Kroměříž 

Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž – 

projekt interiéru 

Samostatný parkovací systém P+G a B+R 

v Kroměříži – Parkovací dům na ulici 

Havlíčkova

Polyfunkční dům Havlíčkova – objekt C – 

malé byty – zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení a 

výběr dodavatele

Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 

– STAVEBNÍ OBNOVA – 2. opakované 

zadání 

stavební práce dodávky stavební práce služby stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení otevřené řízení zjednodušené podlimitní řízení

výkon zadavatelských činností v rozsahu dle 

§ 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění pro 

veřejnou zakázku na výběr dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění pro 

veřejnou zakázku na výběr dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 185 000,00 Kč 75 000,00 Kč 65 000,00 Kč

QCM, s.r.o., IČO: 26262525 QCM, s.r.o., IČO: 26262525 S - Invest CZ s.r.o. , IČO: 25526171 IK consult s.r.o., IČO: 27713326 IK consult s.r.o., IČO: 27713326



Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně 

příslušenství pro město Kroměříž 

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - 

Parkovací dům na ulici Havlíčkova - dílčí část 2 „Parkovací 

dům - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ

Snížení energetické náročnosti domova 

zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v 

Kroměříži 

Územní plán Kroměříž 

dodávky stavební práce stavební práce dodávky

zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení  otevřené řízení

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu dle § 43 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

55 000,00 Kč 130 000,00 Kč 69 500,00 Kč 100 000,00 Kč

QCM, s.r.o., IČO: 26262525 JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o., IČO: 04549431

Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., IČO: 

03920071 MCI servis, s.r.o., IČO: 277 18 158



ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU * ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU" – 

STAVEBNÍ PRÁCE *

ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“ – 

KONEKTIVITA + IT (druhé opakované 

řízení) 

Zajištění úklidových služeb v budovách 

Městského úřadu Kroměříž 

Centrální dodávka elektrické energie pro 

organizace zřizované městem Kroměříž 

dodávky stavební práce dodávky služby dodávky

otevřené řízení - nadlimitní otevřené řízení - nadlimitní otevřené řízení - nadlimitní otevřené řízení - nadlimitní otevřené řízení - nadlimitní 

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění pro 

veřejnou zakázku na výběr dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění pro 

veřejnou zakázku na výběr dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění pro veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele

97 000,00 Kč 97 000,00 Kč 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 90 000,00 Kč

TIZZI engineering s.r.o., IČO: 05107521 TIZZI engineering s.r.o., IČO: 05107521 QCM, s.r.o., IČO: 26262525 QCM, s.r.o., IČO: 26262525 QCM, s.r.o., IČO: 26262525

* pod jednou příkazní smlouvou



Rekonstrukce technologie chlazení na 

zimním stadionu Kroměříž 

Optimalizace vnitřního klimatického 

prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži 

dodávky stavební práce

otevřené řízení - nadlimitní VZMR - dotační 

výkon zadavatelských činností v rozsahu 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění pro 

veřejnou zakázku na výběr dodavatele

výkon zadavatelských činností v rozsahu dle 

§ 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění pro 

veřejnou zakázku na výběr dodavatele

50 000,00 Kč 45 000,00 Kč

D A B O N A s.r.o., IČO: 64826996

Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., IČO: 

03920071


