STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
4. schůze rady města dne: 21.02.2017
Bod pořadu jednání:
Zrušení výběrového řízení na projektovou přípravu projektu Sociální bydlení
Stručný obsah: Zrušení výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP,
DPS), inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu
rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce“,
financovaného z integrovaného regionálního operačního programu - Sociální infrastruktura Integrované projekty IPRÚ. Do konce termínu pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena
žádná nabídka.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Zrušení výběrového řízení na projektovou přípravu
Zpracoval:

Futóová Veronika, Mgr. - vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

Projednáno s:

Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru
strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
zrušení výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro projekt IPRÚ „Sociální bydlení města
Liberce“ dle Přílohy č. 1
ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o zrušení výběrového řízení dle Přílohy č. 2
P: Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
T: 02.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Dne 23. 1. 2017 byla vyhlášena, na základě usnesení rady města č. 57/2017 ze dne 17. 1. 2017, výzva
k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na projektovou přípravu pro projekt
Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“)
,,Sociální bydlení“. Veřejná zakázka byla členěna na šest částí „A až F“. Lhůta pro podání nabídek do
výběrového řízení byla stanovena ukončeno dne 8. 2. 2017 v 9:00 hod. Do konce termínu pro podání
nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka (viz Příloha č. 3).
Projektová příprava byla soutěžena v rozsahu:
· dokumentace pro územní rozhodnutí ve zjednodušené formě (dále jen „DÚR“);
· dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“);
· dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“);
· stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi (dále jen ,,BOZP“);
· inženýrské činnosti (dále jen „IČ“);
· autorského dozoru (dále jen „AD“).
V rámci 1. etapy projektu vznikne kompletní rekonstrukcí 6 bytových domů celkem 38 sociálních bytů.
Veřejná zakázka tak byla členěna na šest Částí „A až F“ (dle jednotlivých bytových domů).
Nabídky bylo možné podávat ke každému bytovému domu samostatně s tím, že uchazeči mohli podávat
nabídky maximálně ke dvěma částem neboli ke dvěma bytovým domům.
Předpokládaný termín plnění zakázky byl u všech Částí „A až F“ shodný, a to:
- DUR a DSP do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;
- DPS do 2 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu (stavebního povolení).
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky, která byla stanovena jako maximální a nejvýše
přípustná, činila:
- 220.000,- Kč (bez DPH) - Část A (bytový dům na adrese Jablonecká 124/45, Liberec V Kristiánov);
- 320.000,- Kč (bez DPH) - Část B (bytový dům na adrese Milady Horákové 144/10, Liberec IV Perštýn);
- 340.000,- Kč (bez DPH) - Část C (bytový dům na adrese Proboštská 268/1, Liberec III - Jeřáb)
- 300.000,- Kč (bez DPH) - Část D (bytový dům na adrese Dvorská 169/2, Liberec V Kristiánov);
- 400.000,- Kč (bez DPH) - Část E (bytový dům na adrese Orlí 139/5, Liberec III - Jeřáb);
- 420.000,- Kč (bez DPH) - Část F (bytový dům na adrese Žitavská 393/6, Liberec III - Jeřáb).
Vzhledem k tomu, že zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku, rozhodl
náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace o zrušení výběrového řízení.
Radě města je tak informace o zrušení výběrového řízení předkládána v souladu se směrnicí 3RM
Zadávaní veřejných zakázek, oddíl B, kapitola 4, odst. 5.: „V případě, že zadavatel neobdrží ve lhůtě
pro podání nabídek žádnou nabídku, rozhodne o zrušení výběrového řízení věcně příslušný člen vedení
města. Vedoucí odboru následně předloží radě města informaci o zrušení výběrového řízení.“.
Přílohy:
Příloha č. 1_Rozhodnutí o zrušení VŘ
Příloha č. 2_Oznámení o zrušení VŘ
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města a ve věcech
zadávání této zakázky panem Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora
__________________________________________________________________________________________
PR/SR 1/17

Rozhodnutí zadavatele o zrušení
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Sociální bydlení – projektová příprava“
Vzhledem ke skutečnosti, že do konce lhůty pro podání nabídek
nebyla zadavateli doručena žádná nabídka

rozhoduji o zrušení výběrového řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění:
Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 8. února 2017 do 9:00 hod., nebyla na adresu zadavatele –
statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, doručena žádná nabídka týkající se
výše uvedeného výběrového řízení.

V Liberci dne 9. února 2017

Za zadavatele: ...........................................
Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SR 1/17
CJ MML 030809/17

Tománková/485 243 219

9.2.2017

Oznámení o výsledku výběrového řízení
Vážení účastníci,
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E.
Beneše 1/1, 460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec, a ve
věcech zadávání této zakázky panem Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora, rozhodl o zrušení
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:

„Sociální bydlení – projektová příprava“.

Do konce termínu pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení.
S pozdravem

Za zadavatele: ...........................................
Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

