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.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Vypsání zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Kaplického
Stručný obsah: Vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení 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. Veřejná zakázka bude
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 3.503.000,- Kč
bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Bc. Jaroslav Schejbal, vedouc odboru majetkové správy
Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora
komisí 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
vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele
vnitřního vybavení pro projekt IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“ a návrh
Dokumentace zadávacího řízení dle přílohy č. 1
souhlasí
s udělením plné moci Mgr. Janu Dáňovi, advokátovi DPPartner, advokátní kancelář, za
účelem komplexní administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ Kaplického - vybavení“ dle přílohy č. 4
jmenuje
1. Komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Jmenovaní členové:
Ing. Monika Obajdinová
Mgr. Veronika Futóová
Petr Machatý

odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Seznam náhradníků komise pro otevírání obálek:
Ing. Michaela Maturová
odbor strategického rozvoje a dotací
Ing. Hana Řepková
odbor strategického rozvoje a dotací
Pavel Smarž
odbor strategického rozvoje a dotací
2.

Hodnotící komisi pro posouzení nabídek včetně splnění kvalifikačních kritérií a hodnocení
nabídek, ve složení:
Jmenovaní členové:
Mgr. Jan Korytář
Ing. Martin Benda
Ing. Monika Obajdinová
Petr Machatý

náměstek primátora
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Seznam náhradníků hodnotící komise:
PhDr. Mgr. Ivan Langr
náměstek primátora
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Pavel Smarž
odbor strategického rozvoje a dotací
ukládá
1. zajistit podpis plné moci zmocnitele i zmocněnce dle Přílohy č. 4
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.08.2017

2. zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
a výsledek předložit radě města ke schválení
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.10.2017
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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. 699/2017, dne 10. 7. 2017, výsledek výběrového řízení na
zhotovitele stavby pro projekt IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“ a následné uzavření
Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem B R E X, spol. s r. o., s termínem plnění 3 měsíce. Předpoklad
zahájení stavebních prací je stanoven k 31. 7. 2017. Vzhledem k termínu zhotovení stavebních prací,
v délce 3 měsíců; kdy v budově B základní školy bude probíhat rekonstrukce po dobu prvního měsíce
(srpen 2017) a v budově C základní školy bude rekonstrukce probíhat po dobu následujících dvou
měsíců (září až říjen 2017); je nutné vybrat dodavatele vnitřního vybavení. Tento zajistí dodávku
vnitřního vybavení zčásti v průběhu stavby (na počátku měsíce září v budově B) a zčásti po dokončení
stavebních prací (na počátku měsíce listopadu 2017 v budově C).
Veřejná zakázka na vnitřní vybavení bude zadána 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.
Cílem projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“, spolufinancovaného
z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci výzvy č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání
- Integrované projekty IPRÚ, je vybudování bezbariérového přístupu a nových odborných učeben
s vazbou na klíčové kompetence, přičemž max. míru dotace je možné získat ve výši 90 %
z celkových způsobilých výdajů.
Vzhledem k nutným stavebním úpravám (např. přemístění kmenové učebny a kancelářských místností),
které budou realizovány v souvislosti s vybudováním odborných učeben a bezbariérovosti, je nutné
zajistit vybavení i v místnostech, které bezprostředně nesouvisí s cílem projektu (tj. s vybudováním
odborných učeben). Tyto výdaje tak budou nezpůsobilé, přičemž činí 350.000,- Kč (bez DPH).
Struktura financování je tak následující:
Předpoklad výdajů/nákladů na vnitřní vybavení činí celkem 3.503.000,- Kč bez DPH:
- 3.153.000,- Kč způsobilé výdaje,
- 350.000,- Kč nezpůsobilé výdaje.
Finanční podporu, max. ve výši 2.838.000,- Kč bez DPH, lze získat následovně:
- max. 85 % dotace IROP (z celkových způsobilých výdajů) - tj. 2.680.000,- Kč;
- max. 5 % ze státního rozpočtu ČR (z celkových způsobilých výdajů) - tj. 158.000,- Kč;
- min. 10 % spoluúčast SML - tj. 315.000,- Kč.
Podkladem pro vyhlášení výběrového řízení je Dokumentace zadávacího řízení včetně položkového
rozpočtu vnitřního vybavení a návrhu Kupní smlouvy. Podkladem pro plnění smlouvy bude oceněný
položkový rozpočet a projektová dokumentace ve stupni „DPS“ (dokumentace pro provedení stavby).
Předmět zakázky zahrnuje:
- dodání vnitřního vybavení,
- návody, prohlášení o shodě či jiné certifikáty kvality, apod. (dle charakteru výrobků),
- montáž, instalaci a případné zaškolení pracovníků školy,
- likvidaci případných obalů.
Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky ve výši 3.503.000,- Kč bez DPH byla
zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
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Termín plnění byl zadavatelem stanoven na části, se započetím dodání na základě písemné výzvy, a to
následovně:
- 1. část - do 10 pracovních dnů od první písemné výzvy (tj. neprodleně po ukončení stavebních
prací v budově B - předpoklad počátek měsíce září 2017);
- 1. část - do 15 pracovních dnů od druhé písemné výzvy (tj. neprodleně po ukončení
stavebních prací v budově C - předpoklad první polovina měsíce listopadu 2017).
Nabídky budou hodnoceny, dle ustanovení § 114 ZZVZ, podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou
je nejnižší nabídková cena.
Podklady pro zadávací řízení (Dokumentace zadávacího řízení včetně příloh a Kupní smlouva) byly
vypracovány externí advokátní kanceláří Mgr. Jan Dáňa, advokát, v návaznosti na provedené
poptávkové řízení a následnou uzavřenou objednávku. Tento externí subjekt zajistí kompletní
administraci veřejné zakázky, tj. včetně zveřejnění a vyhodnocení zakázky, přičemž k těmto účelům bude
externímu subjektu udělena plná moc (Příloha č. 4).
Vyhlášení zadávacího řízení je nutné zrealizovat co nejdříve, neboť dne 31. 7. 2017 budou na ZŠ
zahájeny stavební práce, které potrvají pouze 3 měsíce. Učebny se tak budou vybavovat průběžně
(během rekonstrukce). Každý den případné prodlevy je tak ohrožením dokončení realizace projektu.
Jelikož je období letních prázdnin, je poměrně nelehké, aby se sešla komise pro veřejné, se kterou (dle
vnitřních přepisů SML) musí být zadávací dokumentace projednána. Bohužel se nepodařilo svolat
komisi před schůzí rady města dne 18. 7. 2017, ale až následně, a to téhož dne (18. 7. 2017), ale až
v 15:30 hod.
Zadávací dokumentace tak bude komisi pro veřejné zakázky předložena až po projednání vyhlášení
zadávacího řízení na 13. schůzi RM.
Pokud by nastala situace, že v návaznosti na doporučení komise pro veřejné zakázky dojde k úpravě
zadávací dokumentace, nebude zadávací řízení vyhlášeno a v rámci revokace usnesení bude vyhlášení
zadávacího řízení na vybavení ZŠ Kaplického předloženo opakovaně na nejbližší radu města.
Dle článku VIII odst. 5 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu (vyjma přílohy
č. 4).
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:
Příloha č. 4_Plná moc

5/5

Plná moc
Zmocnitel:
Statutární město Liberec
sídlo:
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1
IČ:
00262978
DIČ:
CZ00262978
jehož jménem jedná Tibor Batthyány, primátor
(dále jen „zmocnitel“)
zmocňuje advokáta:

Mgr. Jana Dáňu, advokáta
DPPartnes, advokátní kancelář
se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1
IČ 66254116

aby provedl veškeré úkony související s komplexním zajištěním administrace zadávacího řízení pro
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – vybavení“,
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení (podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek), zejména zveřejnění na příslušných portálech, zajištění dodatečných či doplňujících
informací v průběhu lhůty pro podání nabídek, zajištění a administrace procesu otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek.
Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich
ustanoví více, aby každý z nich jednal samostatně.
V Liberci, dne ……………………
Zmocnitel:
jehož jménem jedná:

podpis zmocnitele:

Statutární město Liberec
Tibor Batthyány, primátor

...........................................................

Zmocnění přijímám
Mgr. Jan Dáňa, advokát
DDPartners, advokátní kancelář
V ……………………, dne ……………………
podpis zmocněnce:

...........................................................

