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.
6. mimořádná schůze rady města dne: 10.07.2017
Bod pořadu jednání:
Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ Kaplického
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních v rámci projektu
Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ Kaplického“, spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního
programu - Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise
doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal uchazeč BREX, spol. s r.
o. s nabídkovou cenou 12.495.385,64 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora
komise pro veřejné zakázky

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí 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
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického - stavba“, kterou podal účastník
BREX, spol. s r. o., IČ 40232549, s nabídkovou cenou 12.495.385,64 Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru dodavatele dle Přílohy č. 1 a Rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele dle Přílohy č. 2.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.07.2017

2. po doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace a po uplynutí zákonné lhůty pro
podání námitek zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle Přílohy č. 3
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.08.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 422/2017, dne 2. 5. 2017, vypsání zadávacího řízení na dodavatele
stavebních prací projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou
„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického - stavba“, spolufinancovaného z integrovaného regionálního
operačního programu - Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ. Veřejná zakázka byla
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení, v souladu s ustanovením § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jakož i
v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020
Ministerstva pro místní rozvoj.
Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu základní školy, kdy dojde k realizaci 2. nadzemního podlaží
(nástavbě) nad budovou C objektu základní školy, kde budou vybudovány dvě odborné učebny
(přírodovědná a cizích jazyků) a kancelářské místnosti. Součástí rekonstrukce budou i doplňkové
stavební úpravy a částečná změna dispozičního řešení, spolu se zajištěním bezbariérového přístupu.
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla vyhlášena a zveřejněna dne 9. 6. 2017 s tím, že
lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 3. 7. 2017 v 14:00 hodin.
Veřejná zakázka byla soutěžena v rozsahu:
- provedení stavebních prací,
- zpracování realizační dokumentace stavby,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky, ve výši 13.135.000,- Kč bez DPH, byla
zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
Termín plnění byl zadavatelem stanoven v délce maximálně 3 měsíců ode dne předání staveniště,
přičemž stanoviště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo.
Nabídky byly hodnoceny, dle ustanovení § 114 ZZVZ, podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou
byla nejnižší nabídková cena.
Zadavateli byla ve stanovené lhůtě doručena jediná nabídka, a to od uchazeče BREX, spol. s r. o., IČ
40232549, s nabídkovou cenou 12.495.385,64 Kč bez DPH (15.119.416,68 Kč včetně DPH).
Hodnotící komise dne 4. 7. 2017 (viz Příloha č. 4) posoudila splnění zadávacích podmínek
a vyhodnotila nabídku uchazeče BREX, spol. s r. o. jako vítěznou nabídku.
Předpoklad zahájení realizace rekonstrukce ZŠ je k 31. 7. 2017.
Dle článku VIII odst. 5 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.
Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek
se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy:
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