
Zpráva o opravě zatékání do garáží 

Na podzim roku 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu zatékání do garáží a na stavební dozor. 

Toto výběrové řízení bylo uzavřeno na konci ledna 2016.  

Do výběrového řízení na opravu zatékání do garáží se přihlásilo celkem 5 firem: 

Firma Cenová nabídka 
Kč (včetně DPH) 

Záruka 
měsíců 

OSF 2000 s.r.o. (Liberec) 5 608 813,10 60 

Fireo (Liberec) 5 780 402,61 72 

Regionální stavební (Liberec) 5 861 760,77 60 

Top Design (Sychrov) 6 033 406,88 60 

BREX (Liberec) 6 574 268,09 60 

 
Do výběrového řízení na stavební dozor se přihlásily dvě firmy: 

Firma Cenová nabídka 
Kč (včetně DPH) 

Hnídek 102 000 

IBR Consulting (Praha) 96 050 

 

Protože rozhodnutí o provedení opravy a výběr konkrétní firmy je v kompetenci členské schůze, byla 

za tímto účelem 26.2.2016 svolána na 15.3.2016 mimořádná členská schůze, která však nebyla 

usnášeníschopná. Byla tedy svolána Náhradní členská schůze na 5.4.2016 (dříve se nepodařilo 

organizačně zajistit). V tento termín však již z výběrového řízení odstoupila Regionální stavební, která 

dle doporučení představenstva i správce SBD Sever byla nejvhodnějším kandidátem. Důvodem 

odstoupení byla naplněná kapacita této firmy. 

Na Náhradní členské schůzi 5.4.2016 byla pro opravu zatékání do garáží vybrána firma OSF 2000. V 

případě, že by tato forma z jakýchkoliv důvodů nebyla schopna opravu zrealizovat, bylo 

představenstvo pověřeno oslovit druhou firmu v pořadí - Top Design. Pro stavební dozor byl vybrán 

pan Hnídek. 

12. dubna 2016 proběhlo jednání s firmou OSF 2000 k upřesnění podmínek provedení opravy za 

účasti předsedy představenstva BD LB Tyršova, zástupce SBD Sever, projektanta Ing. Čermáka a 

vybraného stavebního dozoru - pana Hnídka. Na jednání byla upřesňována technologie provedení 

opravy a finanční rozpočet opravy předložený firmou OSF 2000. Protože nebyla jednoznačná shoda 

nad způsobem provedení opravy (technologie provedení hydroizolace), proběhla následující týden 

schůzka se zástupci OSF 2000 a projektantem přímo v areálu našeho družstva, kde byly závady 

předvedeny. Následně firma OSF 2000 přehodnotila svou nabídku na provedení opravy a 25.4.2016 

odstoupila od své nabídky na provedení opravy (především z technologických důvodů).  

Byla oslovena druhá firma v pořadí - Top Design - ale i tato firma od své nabídky odstoupila (z 

kapacitních důvodů). 



Návrh dalšího postupu: 
Představenstvo družstva navrhuje vypsat výběrové řízení na provedení opravy zatékání do garáží 

opět na podzim 2016. Předpokladem k úspěšnému výběru vhodné firmy je operativní svolání 

mimořádné členské schůze ihned po uzavření výběrového řízení a samozřejmě i usnášeníschopnost 

této schůze. Případné svolání Náhradní členské schůze posouvá termín rozhodnutí a vystavujeme se 

riziku, že některé firmy z výběrového řízení odstoupí. Zkušenost z letošního roku ukazuje, že většina 

stavebních firem má již začátkem března své kapacity z velké míry naplněné. 

 

7.5.2016 

Za představenstvo BD LB Tyršova 

Ing. Jiří Šubr 

 


