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Vážený pane,
odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:
- znění mandátních smluv na výkon technického dozoru investora, týkajících se
staveb MS 2009 ve prospěch společnosti INVESTING CZ s.r.o., Liberec 1:
V příloze Vám zasíláme kopie mandátních smluv a dodatků, které byly dohledány v archivu
města.
-

Smlouvy uzavřené se společností Compet Consult s.r.o. od roku 2005 (stačí předmět
činnosti a částka):

Odkaz:
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr08003Prepare.do?znackaZakazky=10355147++++

Společnost Compet Consult s.r.o. provádí jménem zadavatele výkon zadavatelské činnosti ve
smyslu zákona o zakázkách.
částka v Kč
předmět činnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příprava a organizační zajištění celého průběhu jednacího řízení
pro zadání veřejné zakázky „Nájem areálu Městského stadionu v Liberci“
33.320,zajištění průběhu koncesního řízení pro zadání zakázky „Nájemce a provozovatel
multifunkčního areálu Městského stadionu v Liberci“
142.800,zajištění užšího zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „MS 2009 –
- Sportovní areál Ještěd – věž rozhodčích – modernizace“
77.350,Zajištění užšího ZŘ pro zadání VZ „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd,
Vesec – V2 přístupová komunikace META – hřbitov“
77.350,Zajištění užšího ZŘ pro zadání VZ „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd,
Vesec – V7 provozní budova a sociální zázemí“
77.350,ZŘ pro zadání VZ „MS 2009:
- Parkoviště J.11.2
- Sportovní areál Vesec – sadové úpravy – V.8
- Lanovka pro skokany – J.16
- Metropolitní síť města Liberec I.-VI. etapa“
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ZŘ na VZ „MS 2009 – lanovka pro skokany – J.16“
630.700,Rámcová mandátní smlouva na odborné a organizační zajištění zadání
veřejných zakázek – úprava podmínek týkajících se dílčích veřejných zakázek na služby –
- cenová nabídka jednotlivých ZŘ pro rok 2008
2.147.500,Otevřené zadávací řízení pro zadání VZ „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému
hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd – projektu spolufinancovaného z EU –
prostředky ROP SV, REG. Č. cz.1.13/3.1.00/02.00168“
107.100,ZŘ pro zadání nadlimitní VZ „Upgrade IS SAP a jeho další podpora“
148.750,MS 2009 J6, J8, J10 „Skokanské můstky umělá hmota, Západní tribuna
Komunikace TV Cesta dopadiště“
232.050,VZ „Správa a provoz informačního systému pro SML“
„Nájem areálu Městského stadionu Liberec“
„Nájemce a provozovatel multifunkčního areálu Městského stadionu Liberec“
„Zajištění služeb v oblasti kultury ve městě Liberci“
„Forenzní audit Teplárny Liberec a.s.“

103.530,33.320,142.800,142.800,113.050,-

VZ „Stabilizace svahu“
„Výstavba hřiště TJ Sokol Doubí“
„Konzultace na projekt Městské lázně – do Norských fondů“
„Zasněžování V9 MS 2009“
„Služby spojené s přípravou žádosti na OPŽP na zateplení objektů v
majetku města“
„Výstavba 254 b.j. Zelené údolí“
VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce přístupové komunikace na Ještěd“
JŘBÚ

60.000,60.095,3.570,80.000,59.500,195.160,107.100,29.750,-

„Upgrade IS SAM a jeho další podpora“ I.-III. část
Výběrové řízení na „Úvěr a revolving, I.-II. část“
„Pojištění majetku a havarijní pojistka“
„Revolving“

148.750,101.150,96.000,129.500,-

VŘ „Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území SML - 2009“

113.050,-

„Rekonstrukce komunikace Výpřež – Ještěd – výběrové řízení“
- jednací řízení bez uveřejnění
„Rekonstrukce mostu Letná III. etapa“
„Na Ladech – rekonstrukce komunikací“
„Revitalizace Soukenného náměstí“
„Oprava komunikací Gagarinova“

107.100,29.750,95.210,90.000,114.000,58.800,-

VŘ „Zpracování nového územního plánu“

130.000,-

VŘ „Příprava a organizační zajištění celého průběhu jednacího řízení Výstavba 254 bytových
Jednotek – Zelené údolí, Liberec 2009 – dodatečné práce I
29.750,- dodatečné práce II.
29.750,„Poskytování sociálních služeb v ubytovně Kateřinská“
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VŘ na dodavatele staveb na projekty - realizace úspor energie:
„ZŠ Lesní“
„ZŠ Vrchlického“
„ZŠ Jabloňová“

-

85.000,55.000,55.000,-

Znění zadání veřejné obchodní soutěže na dodavatele multifunkční arény z roku
2002 vč. požadavků na dodavatele:

Tyto dokumenty nebyly v archivu nalezeny.
Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání, vč. podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat
po dobu 5ti let od uzavření smlouvy od zrušení zadání veřejné zakázky s výjimkou vzorků
nebo ukázek, tato lhůta již uplynula.

S pozdravem

Mgr. Jan A u d y
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
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