PLÁN VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ROK 2019 – zadavatel Zlínský kraj (nad 200.000 Kč bez DPH)
Název veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Nezávazný předpoklad zahájení
zadávacího řízení

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Domovy se zvláštním režimem pro osoby se závislostí na návykových
látkách

16 500 000,00 Kč

03/2019

Řešení pilotních programů kraje na vybrané druhy sociálních
služeb prostřednicím §129 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, tzn. zjednodušený režim pro pobytovou
sociální službu

JDTM ZK - zkvalitnění technické mapy

1 500 000 Kč bez DPH

04/2019

Zaměření vybraných prostorů velkých systematických chyb v
měření - rozdělení na 4 části, každá 350 000, mimo rozpočet

Měření kvality ovzduší v lokalitě Vsetín

500 tis. Kč

04-11/2019

Městská lokalita, bez trvalého měření, pro případ realizace malého
ZEVO (jedna z možných lokalit pro jeho umístění uvedených v
Plánu odpadového hospodářství ZK), zjištění výchozího stavu

Videokonferenční jednotka 1120

500 000 bez DPH

04/2019

Výměna stávající VK jednotky za novou z důvodu konce podpory
výrobce. Výměna koncových zařízení VK (monitory, matice,
ovládání) za digitální

Zajištění dopravy reprezentace Zlínského kraje na Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2019

250.000,- Kč

04/2019

Zajištění dopravy reprezentace Zlínského kraje na Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (trenéři,
sportovci)

Školská inkluzivní koncepce kraje

200 000 Kč bez DPH

04/2019

Vedení odborných konzultací s povinně zapojenými účastníky a
zpracování koncepce

SOŠ Sousedíka Vsetín – komunikace

cca 2.000 tis. Kč bez DPH

04-06/2019

Obnova IT - PC + NB

1 000 000,- bez DPH

04/2019

Dokončení obnovy IT dle upraveného plánu obnovy

Rozšíření formulářového serveru - sw602

350 000 Kč bez DPH

05/2019

Úprava interních formulářů a procesů, přechod na webové
prostředí.

Kotlíkové dotace

300 000 Kč bez DPH

05/2019

Zpracování výzvy pro kotlíkové dotace.

05/2019

Dodávka stavby - Uherskohradišťská nemocnice a.s. –
Rekonstrukce objektu 14

05/2019

VZ na stavební práce -opravy hradu Malenovice

05/2019

Kontrolní vážení silničních motorových vozidel a jízdních souprav
v lokalitě bývalého hraničního přechodu Starý Hrozenkov –
předpokladem je vyřešení majetkových poměrů areálu ve Starém
Hrozenkově-stávající smlouva na areál mezi ZK a obcí končí 30. 6.
2019. Předpoklad uzavření smlouvy na vážení na 4 roky.

05/2019

pravidelná dodávka pitné vody na další období

05-07/2019

Zpracování studie akce - Vsetínská nemocnice a.a. Chirurgický
pavilon

Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14 Dodávka stavby MJVM-Hrad Malenovice-oprava střechy, oken,výměna světel

191 000 000 tis Kč bez DPH

5,49 mil Kč bez DPH

7 440 000 Kč (bez DPH) 600 přetížených
Zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních motorových
vozidel/rok x 4 roky x 3 100 Kč/ přetížené
vozidel – Starý Hrozenkov
vozidlo=7 440 000 Kč

Dodávka balené pramenité vody

Vsetínská nemocnice a.a.
Chirurgický pavilon - zpracování studie

420.000,-

3 000 tis Kč bez DPH

Upgrade klíčového režimu

1.670.000,-

05-07/2019

výměna z důvodu špatného stavu zámkových vložek, které
vykazují poruchy

Opravy střešní krytiny, přístřešky 2.NP

220.000,-

05-07/2019

odstranění špatného technického stavu

Informační platforma Centra kariérového poradenství

2 355 371,90 Kč bez DPH

06-07/2019

Projekt IKAP - vytvoření informačního portálu pro kariérové
poradce a veřejnost (součástí Zkoly)

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín- Kryté
sportovní zařízení

8 mil. s DPH

06/2019

VZ na projektovou dokumentaci

Bezpečnostní infrastruktura

10 000 000,- bez DPH

06/2019

Nákup bezpečnostních řešení za F5 - VPN, Flowmon, SIEM

Vsetínská nemocnice a.s. Budova K – hemodialýza – technický dozor
stavebníky

1 850 tis Kč bez DPH

06/2019

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP AKCE - Vsetínská
nemocnice a.s. Budova K – hemodialýza

Upgrade EPS

3.310.000,-

06-08/2019

z důvodu nedostupnosti náhradních dílů, zrušení jejich výroby a
zastaralého systému na hranici životnosti

Úprava prostor, oprava izolace jižní strana objektu a doplnění VZT
zařízení do bývalých prostor CO krytů v 1. NP

2.500.000,-

06-11/2019

rekonstrukce sklepních prostor

Rozšíření funkcionalit webové aplikace KISSoS

3 500 000,00 Kč

07/2019

Rozšíření funkcionalit webové aplikace KISSoS

Aktualizace analýzy rizik

600 000 bez DPH

07/2019

Aktualizace analýzy rizik dle ZKB, revize bezpečnostní
dokumentace a její aktualizace podle nově platné legislativy.

Obnova kuch. vybavení gastro technologie 3. NP

1.300.000,-

07-08/2019

zajištění provozu jídelny

MJVM-Hrad Malenovice-využití prostor hradu, odvodnění

1,8 mil s DPH

08/2019

VZ na projektovou dokumentaci

ISŠ COP Valašské Meziříčí – sportovní hala

cca 110 mil. Kč bez DPH

08/2019

stavební práce

Podpora vmware na rok 2020

600 000,- bez DPH

08/2019

Podpora vmware na rok 2020

Zhotovení sportovního ošacení a vybavení pro reprezentaci Zlínského
kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky
2020

500.000,- Kč

08/2019 - 02/2020

Zhotovení sportovního ošacení a vybavení pro reprezentaci
Zlínského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2020 (trenéři, vedení výpravy, sportovci)

Protiskluzový nátěr na parkovišti ve 3. NP

1.670.000,-

08-09/2019

z důvodu bezpečnosti na parkovišti KÚ

Portál úředníka

2 000 000,- bez DPH

09/2019

Nové řešení nebo nová verze portálu. Současný stav neumožňuje
snadný upgrade na vyšší verzi, protože obsahuje velké množství
specifických úprav.

Obnova Videokonference IVVS

3 000 000 Kč bez DPH

09/2019

Náhrada stávající MCU jednotky + 13 ORP

Rozšíření expozic v 21. budově ve Zlíně

1 200 000 Kč bez DPH

09/2019

Rozšíření expozic v 21. budově - doplnění nově vybudované
expozice o info point a inteaktivní prvky

Výmalba prostor B 21, 1/7, 11

460.000,

09/2019

plánovená údržba majetku

Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách v topné sezóně po
realizaci kotlíkových dotací

400 tis. Kč

09-11/2019

Upgrade evakuačního rozhlasu B 21, B 11

1.820.000,-

09-11/2019

Výměna UPS, SZ, NO

1.500.000,-

09-11/2019

z důvodu bezpečnosti budovy B 21

Podpora sítě 21Net a TCK na 4 roky

10 000 000 bez DPH

10/2019

Zajištění komplexní (proaktivní) podpory sítě 21Net a TCK na
dobu 4 let.

Vsetínská nemocnice a.s. Budova K – hemodialýza - – dodávka
stavby

62 000 tis Kč bez DPH

10/2019

Dodávka stavby - Vsetínská nemocnice a.s. Budova K hemodialýza

12/2019

interiér

Dodávka stavby - Kroměřížská nemocnice a. s.
Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A

ISŠ COP Valašské Meziříčí – sportovní hala

cca 30 mil. Kč bez DPH

Kroměřížská nemocnice a. s.
Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A - Dodávka
stavby

77 500 tis Kč bez DPH

12/2019

Kroměřížská nemocnice a. s.
Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A
– technický dozor stavebníky

2 300 tis Kč bez DPH

12/2019

Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách v topné sezóně,
které bude sloužit k ověření přínosu realizace kotlíkových dotací
na území kraje
z důvodu nedostupnosti náhradních dílů, zrušení jejich výroby,
zastaralý stav

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP AKCE Kroměřížská nemocnice a. s.
Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A

Plán veřejných zakázek je předpokladem, které nemusí být zcela naplněn, a to jak do počtu plánovaných veřejných zakázek, tak do jednotlivých údajů u nich uvedených.

