
Dozorčí rada Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská

Zápis č. 3 Dozorčí rady ze dne 2. listopadu 2021

Souhrn kontrol výběrových řízení na rekonstrukci kotelny.

1: Plynofikace – stavba plynovodu

Předmětem výběrového řízení byla kompletní dodávka a montáž plynové přípojky vč. zemních 
prací v úseku ulic U Prioru – Brodecká, Praha 6 v rozsahu dle:

1. projektové dokumentace zpracované firmou Šetelík, Oliva s.r.o., Ing. Jan Šetelík
2. podmínek uvedených ve složce „Územní souhlas“ vydané městskou částí Praha 6
3. dle technických podmínek PPD

Výběrová komise ve složení: Blanka Frieszová, Martin Karfus a Jiří Koten posuzovali nabídky, 
které zaslali čtyři společnosti:

- Revis Praha
- Somatherm spol. s r.o.
- Prockert-Hynek
- PP Servis a.s.

Všechny nabídky rámcově splnili požadavky výběrového řízení. Výběrová komise vybrala do 
druhého kola firmy Revis Praha a Somatherm spol s r.o. na základě nabídnuté ceny. U nabídky firmy 
Revis Praha byl požadavek o doplnění DIO a výstavbu HUB zařízení a časový harmonogram 
výstavby. Po obou firmách byla požadována smlouva o dílo součástí, které bude i podrobný položkový
rozpočet.    

Firma Revis Praha zaslala omluvný dopis, že z kapacitních důvodu odstupuje od výběrového 
řízení. Firma Somatherm spol. s r.o. požádala o originál projektu včetně výkazu výměr, aby mohla 
udělat přesný položkový rozpočet.

Členové výběrové komise doporučili výboru SVJ uzavřít smlouvu o dílo na kompletní dodávku a 
montáž plynové přípojky vč. zemních prací s firmou Somatherm spol. s r.o. protože jako jediná firma 
kompletně splnila zadání poptávky. 

Iveta Solčanská 

2: Spalinové cesty – rekonstrukce komínů

Předmětem  výběrového  řízení  byla  kompletní  dodávka  demontáže  a  montáže  úpravy
spalinových cest – komínů k objektu kotelny, a to:

- koordinační plánek umístění dvou kotlů
- dva kouřovody

Výběrová komise ve složení: Blanka Friesová, Jaroslav Uhlíř, Stanislav Chalupa posuzovala
nabídky, které zaslaly tři společnosti:
- Caminus spol. s.r.o
- Kominictví Palkanin – Bartoš s.r.o
- Kominictví Jiří Hlavín s.r.o

S  ohledem  na  to,  že  pouze  jediná  firma  kompletně  splnila  zadání  poptávky,  doporučila
Výběrová komise oslovit firmu Caminus s.r.o , neboť tato firma zaslala cenový rozpočet a její cena
byla v řádu deseti tisíc levnější než u ostatních uchazečů.

 Členové Výběrové komise doporučili výboru SVJ uzavřít smlouvu na dodávku demontáže a
montáže komínů s firmou Caminus spol. s.r.o

Dagmar Bělohlávková



3: Rekonstrukce kotelny 

Předmětem výběrového řízení byla kompletní rekonstrukce kotelny, demontáž stávajícího 
zařízení a montáž nových plynových kotlů vč. dovedení plynu z kiosku ke kotlům. Termín realizace 
do tří měsíců od podpisu smlouvy o dílo.      

Výběrová komise ve složení: Blanka Frieszová, Jaroslav Uhlíř, Jiří Koten a Stanislav Chalupa 
za DR posuzovali nabídky, které zaslalo osm společností. Všechny nabídky rámcově splnily 
požadavky výběrového řízení. 

Po posouzení nabídek výběrová komise poslala do druhého kola výběrového řízení tyto 
společnosti:

- TZB Kladno, s.r.o.
- KOMTERM Čechy, s.r.o.
- TEBA montáže, s.r.o.
- Cergemont s.r.o.

U všech společností bylo požadováno upřesnění cenové nabídky např. upřesnění termínu realizace
od podpisu smlouvy a upřesnění rozpočtu vs celková cena (TZB Kladno, s.r.o.), doplnění ceny fixních 
nákladů (Komterm Čechy, s.r.o.), doplnění nabídky o reference a smlouvu o dílo (TEBA montáže, 
s.r.o. a Cergemenot s.r.o.) dále uvedení ceny bez DPH, uvedení sazby DPH a konečné ceny včetně 
DPH a vyřazení z ceny Regulator Logomatic 5311- řízení kotle a oběhové čerpadlo Grundfos TPED. 

Pro lepší orientaci a posouzení cenových nabídek byla vypracována sumarizace cen strojního 
zařízení dle společností v členění od nejlevnějšího až po nejdražšího dodavatele.      

Členové výběrové komise doporučili výboru SVJ uzavřít smlouvu o dílo s TZB Kladno, s.r.o. a to 
z hlediska nižší ceny, zkušeností s rekonstrukcí kotelen, uvedení referencí a poskytovaných záruk. 

Iveta Solčanská 

4: MaR – vybudování nového řízení kotelny

Předmětem výběrového řízení byla regulace a řízení kotelny s přesnou specifikací a 
požadavky SVJ. Technologie má být ukončena USB rozhraním pro možnost připojení 
různého provozovatele kotelny.

Výběrová komise ve složení Blanka Frieszová, Jaroslav Uhlíř, Jiří Koten, Stanislav 
Chalupa, posuzovali oslovené firmy:

TZB Kladno s.r.o.
Klimamont Kopelent s.r.o.
Elservis JM s.r.o. – Miroslav Juřík
OK Control

Všechny firmy dodaly potřebné doklady a položkový rozpočet. Protože byly dány 
přesné specifikace a naceňoval se stejný materiál, posuzovala se především cena. Cenový 
rozdíl nabídek byl cca 70 tis. Korun po vyřazení OK Control, který poslal nabídku 
s předimenzovaným elektrickým rozvodem a celou část elektro to velmi několikrát prodražilo.

Členové komise tedy jako vítěze, vybrala firmu TZB Kladno s.r.o., která při stejných 
podmínkách nabídla nejnižší cenu a díky rekonstrukci kotelny, také zajistí nejlepší koordinaci 
všech profesí. 

Stanislav Chalupa



5: Shrnutí 

Začátek celé rekonstrukce kotelny začal vyřizováním všech povolení na zřízení plynového 
potrubí na okolních pozemcích. Plynovodní přípojka prochází pod železniční tratí, kde se 
musel vybudovat průraz pod kolejemi a dále vede přilehlou komunikací ke kotelně. Plynovod 
pro nás stavěla firma Somatherm s.r.o.

Pro novou plynovou kotelnu se musely upravit také komíny. Ve výběrovém řízení uspěla 
firma Caminus s.r.o. Samotné práce na rekonstrukci komínů mohli začít až samotnou 
rekonstrukcí kotelny a to, abychom mohli nadále topit LTO.

Rekonstrukce výzbroje kotelny probíhala v letních měsících, aby se zamezilo co nejmenším 
výpadkům teplé vody. Základní investicí v této fázi byly kotle s hořáky na ohřev TUV a 
topení. Při rekonstrukci se rovněž optimalizovaly potrubní rozvody v kotelně a vyřadily se 
zásobníky na teplou vodu, které nahradil výkonný výměník tepla. Rekonstrukci zajišťovala 
TZB Kladno s.r.o., která pod sebe vzala a koordinovala firmu pro rekonstrukci komínů.
  
Poslední fází bylo řízení celého procesu kotelny (MaR), aby bylo co možná nejvíce 
bezobslužné. Důraz byl kladen na rozhraní celého řízení a to tak, aby mohl provozovat 
kotelnu kdokoli, kdo má k tomu oprávnění, tzn., aby bylo rozhraní univerzální pro každého 
provozovatele. Tuto rekonstrukci také prováděla TZB Kladno s.r.o.

Všechny práce probíhaly s dozorem a vedl se stavební deník. Platby probíhaly po částech, jak 
postupovaly práce. Některé platby byly pozdrženy z důvodů opravy prací nebo 
nedokončených prací. Kancelář SVJ neustále dohlížela na průběh prací a požadovala 
minimální odstávky teplé vody, což se s úspěchem podařilo. 

Celá rekonstrukce se financovala svépomocí s naspořených prostředků SVJ.


