
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 7. 2021 
 

č. 428/RMČ/2021 
 

ke zrušení veřejné zakázky „Vybudování polytechnických učeben na základních školách 
– stavební práce“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a zahájení 

veřejné zakázky „Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební 
práce – opakované řízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

 
 
Rada městské části Praha 14 

I.       s c h v a l u j e 
 

1.1. zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 285/RMČ/2021 k veřejné 
zakázce „Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební 
práce“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

1.2. zahájení veřejné zakázky „Vybudování polytechnických učeben na základních 
školách – stavební práce – opakované řízení“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení 

II.      j m e n u j e 
 
          k veřejné zakázce „Vybudování polytechnických učeben na základních školách –   
          stavební práce – opakované řízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního   
          řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 (pouze v tiskové podobě) 

III.    u k l á d á 
Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14 
 
3.1. zajistit zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vybudování polytechnických 

učeben na základních školách – stavební práce“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení                                                                                      T: ihned 

 
3.2. zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vybudování 

polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované 
řízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního 
řízení                                       T: 16. 8. 2021 

 
                   Jiří Zajac                                                                    Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                      místostarostka městské části Praha 14 
 
Provede: Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 7. 2021 
 

č. 429/RMČ/2021 
 

k zrušení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ“ zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 

 
Rada městské části Praha 14 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
„Energetická renovace objektů MŠ“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního 
řízení 

 

II. r o z h o d l a 
v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „Energetická renovace objektů MŠ“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, v částech veřejné zakázky:  

část 1: Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška 
 část 2: Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766 
 část 3: Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova 

na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení účastníka z výběrového řízení  
 

         2. 1.   obchodní firma: innogy Energie, s.r.o. 
sídlo:  Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, 
IČO:  499 03 209 

         2. 2.   obchodní firma: Right Concept, a.s. 
  sídlo:  Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
  IČO:  034 01 260 
 
 
III.      u k l á d á 
            Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14 
 
            3. 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku „Energetická renovace objektů   
                    MŠ“  zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím   
                    zadavatele 

T: 16. 7. 2021 
  



              3. 2. zajistit zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Energetická renovace   
                      objektů MŠ“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 
 

T: 16. 7. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Jiří Zajac                                                                    Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
Provede: Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 7. 2021 
 

č. 430/RMČ/2021 
 

k zahájení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 – opakované 
řízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I.      s c h v a l u j e 

 
         1. 1.  zahájení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 –   
                  opakované  řízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

 
          1. 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Energetická renovace objektů   
                  MŠ v Praze 14 – opakované řízení“ zadávané formou zjednodušeného   
                  podlimitního řízení 

II.     j m e n u j e 
 
         k veřejné zakázce „Energetické renovace objektů MŠ v Praze 14 – opakované řízení“   
         zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek   
         dle  přílohy č. 2 (pouze v tiskové podobě) 
 

III. ukládá 
Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14 

 
          zajistit zahájení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 –   
          opakované řízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

T: 16. 8. 2021 
 
 
 
 

 

                   Jiří Zajac                                                                    Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede: Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF 
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