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EXECUTIVE SUMMARY
V přiloženém dokumentu Vám přinášíme přehled výběrových řízení relevantních pro Vaši
společnost vybraných na základě předem daných klíčových slov:
-

Fotovoltaika
OZE

Pro Vaši společnost považujeme za nejrelevantnější tato výběrová řízení:
o Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel

Tento přehled zahrnuje výběrová řízení vyhlášená v období 26.9.-19.9.2017 včetně.
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1 AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ RELEVANTNÍ PRO SOLÁRNÍ ASOCIACI
1.1 Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel
Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel v souladu s projektovou
dokumentací na budově č.p. 2326, která je součástí pozemku parc. č. 4113/5, zastavěná plocha a
nádvoří, nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Prahy, obec Benešov, vše zapsáno u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č.
3898. Technická specifikace je podrobně popsána v projektové dokumentaci, která je přílohou
zadávací dokumentace.
Více informací: https://cz.energyhub.eu/vyberove-rizeni/445
Kraj

Zadavatel

Odhadovaná cena Datum vyhlášení
zakázky

Datum uzávěrky

Středočeský kraj

Elmoz Czech,
s.r.o.

2 500 000,00
CZK

03.11.2017

29.09.2017

1.2 Modernizace otopných systémů veřejných budov v obci Ljubuški a ve
městě Novi Travnik
Veřejná zakázka na dodávky je vypisována v rámci projektu "Modernizace otopných systémů
veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik" je realizována v souladu s programem
"Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost - návazný projekt". Realizace
programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury.
Zakázka je členěna celkem na dvě části - přičemž první část se zabývá modernizací otopného
systému školky umístěné v obci Ljubuški a druhá část se zabývá modernizací otopného systému
školky umístěné ve městě Novi Travnik. Nároky na předmět plnění veřejné zakázky jsou podrobně
popsány v přílohách č. 3 zadávací dokumentace.
Více informací: https://cz.energyhub.eu/vyberove-rizeni/493
Kraj

Zadavatel

Odhadovaná cena Datum vyhlášení
zakázky

Česká republika

Česká rozvojová 5 800 000,00
agentura
CZK
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18.10.2017

Datum uzávěrky

15.11.2017

1.3 Výměna 2 kusů kogeneračních jednotek na kotelně Hlouška a zajištění
výkonu inženýrské činnosti
Veřejná zakázka na dodávky je vypisována v rámci projektu "Modernizace otopných systémů
veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik" je realizována v souladu s programem
"Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost - návazný projekt". Realizace
programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury.
Zakázka je členěna celkem na dvě části - přičemž první část se zabývá modernizací otopného
systému školky umístěné v obci Ljubuški a druhá část se zabývá modernizací otopného systému
školky umístěné ve městě Novi Travnik. Nároky na předmět plnění veřejné zakázky jsou podrobně
popsány v přílohách č. 3 zadávací dokumentace.
Více informací: https://cz.energyhub.eu/vyberove-rizeni/486
Kraj

Zadavatel

Odhadovaná cena Datum vyhlášení
zakázky

Datum uzávěrky

Středočeský kraj

KH TEBIS s.r.o.

10 000 000,00
CZK

01.12.2017
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17.10.2017

Zpracováno společností ENERGY-HUB s.r.o.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika
+420 777 953 539
www.energy-hub.cz
office@energy-hub.cz

6/6
ENERGY-HUB 2017

