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:
Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba komunikací - ul. Volgogradská
Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS“.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: schválení výsledku výběrového řízení
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

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 výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava ul. Volgogradské po ul.
Čerchovskou po pokládce IS“, a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník
STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, s nabídkovou
cenou 3.499.726,28,- Kč bez DPH.
ukládá
1. zajistit podpis Oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2 a Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich odeslání
a zveřejnění
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 07.08.2017

2. zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem STRABAG a.s., IČ 60838744, se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, s nabídkovou cenou 3.499.726,28 Kč bez DPH
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 18.08.2017

3. zajistit realizaci akce
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.08.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.

2/3

Důvodová zpráva
V souladu s usnesením rady města č. 567/2017 odbor správy veřejného majetku vypsal výběrové řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS“.
Celková předpokládaná hodnota zakázky byla 3.660.000 Kč bez DPH. Hodnotící komisi byly dne 10. 7.
2017 předloženy celkem 3 nabídky s výší nabídkové ceny od 3.499.726,28,- Kč bez DPH do 3.570.000,Kč bez DPH.
Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS
Pořadí Účastník

IČ

1
2

60838744 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
45274924 Národní 138/140, 110 00 Praha 1

STRABAG a.s.
EUROVIA CS, a.s.

Adresa sídla

Cena bez
DPH
3.499.726,28,3.570.000,-

Hodnotící komise se shodla na závěru doporučit zadavateli uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem
STRABAG, a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, jehož nabídka obsahuje
nejnižší nabídkovou cenu.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z jednání HK
Příloha č. 2 - Oznámení o výsledku
Příloha č. 3 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
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Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

„Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS“
1. Údaje o složení komise
Dne 10. 07. 2017 se na odloučeném pracovišti zadavatele, statutárního města Liberec, na
adrese: Jablonecká 41/27 Liberec (Liebigova vila), konalo I. jednání hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek. Komise jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení:
1. Tomš Kysela
2. Bc. David Novotný
3. Bc. Lukáš Hýbner

náměstek pro technickou správu majetku města
vedoucí odboru správy veřejného majetku
referent investic a oprav

Komise se sešla v usnášeníschopném počtu 3 osob. Všichni zúčastnění před jednáním komise
podepsali prezenční listinu a čestné prohlášení ke střetu zájmů, poté přistoupili k jednání.
2. Seznam účastníků, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
č.
1.
2.

Účastník

IČ
60838744
45274924

STRABAG a.s.
EUROVIA CS, a.s.

3. Přehled nabídek, které komise převzala od zadavatele
Hodnotící komise se nejdříve seznámila s protokolem o otevírání obálek. Komise pro
otevírání obálek během svého jednání zjistila, že nabídky byly doručeny v řádně uzavřených a
označených obálkách, tudíž byly v pořádku.
Hodnocení nabídek bylo provedeno před jejich posouzením. Nabídky byly hodnoceny dle
hodnotícího kritéria, kterým je dle Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace nejnižší
nabídková cena bez DPH. Doručené nabídky byly po otevření obálek seřazeny v pořadí od
nejnižší nabídkové ceny a následně byla posouzena úplnost nabídky účastníka, který se
umístil jako první.
IČ

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Konečné pořadí

STRABAG a.s.

60838744

3.499.726,28,-

1.

EUROVIA CS, a.s.

45274924

3.570.000,-

2.

Účastník

1

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE U ÚČASTNÍKA, KTERÝ SE UMÍSTIL JAKO
PRVNÍ

V rámci posouzení splnění kvalifikace komise kontrolovala, zda účastník STRABAG a.s. ve
své nabídce předložil podepsané čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že kvalifikaci
požadovanou zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace byl všem
dodavatelům poskytnut na profilu zadavatele.
Řádně podepsané čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace účastník STRABAG a.s.
doložil. Nad rámec požadavků účastník rovněž doložil kopii osvědčení o autorizaci a seznam
významných obdobných zakázek. Dále účastník předložil i výpis z obchodního rejstříku a
výpis z živnostenského rejstříku, čímž došlo k prokázání splnění kvalifikace již ve lhůtě pro
podání nabídek v plném rozsahu.
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK U ÚČASTNÍKA, KTERÝ SE UMÍSTIL
JAKO PRVNÍ

V rámci posouzení splnění zadávacích podmínek byla nabídka účastníka STRABAG a.s.
zcela v pořádku.
Při posuzování výše nabídkové ceny členové komise konstatovali, že účastník STRABAG a.s.
se se svou nabídkovou cenou vešel do předpokládané hodnoty předmětu zakázky. Komise
neshledala cenu mimořádně nízkou.
4. Seznam vyřazených nabídek se zdůvodněním jejich vyřazení
Z výběrového řízení nebyla navržena žádná z nabídek k vyřazení.
5. Výsledek a stručný popis hodnocení včetně doporučení komise pro výběr
nejvhodnější nabídky
V rámci tohoto výběrového řízení byla základním kritériem hodnocení ekonomická
výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnoceny byly tři nabídky. Nejnižší
nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky nabídl účastník STRABAG a.s.,
s nabídkovou cenou 3.499.726,28,- Kč bez DPH, a proto se jeho nabídka v hodnocení
umístila na prvním místě. S ohledem na skutečnost, že účastník STRABAG a.s. nabídl
nejnižší nabídkovou cenu a nabídka splňovala veškeré požadavky zadavatele, komise pro
posouzení a hodnocení nabídek doporučuje tuto nabídku zadavateli jako nejvhodnější
nabídku.
Účastník STRABAG a.s. zároveň doložil požadované doklady prokazující splnění
kvalifikace, na jejichž základě s ním může být uzavřena smlouva.

S tímto závěrem komise ukončila své jednání.
Liberec 10. 07. 2017
Zapsal: Bc. Lukáš Hýbner, referent investic a oprav
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Podpisy členů (náhradníků hodnotící komise):
Tomáš Kysela

……………………………………….

Bc. David Novotný

……………………………………….

Bc. Lukáš Hýbner

……………………………………….
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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

SM/SMHS 02/17
CJ MML

Hýbner/485 243 461

V Liberci dne

Oznámení o výsledku výběrového řízení
Vážení dodavatelé,
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec a ve
věcech zadávání této veřejné zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o
výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:

„Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS“
Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto účastníků:
Uchazeč
STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

60838744

3.499.726,28

45274924

3.570.000

Sídlo
Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5
Národní 138/10, 110 00
Praha 1 – Nové Město

Účastník vyloučen z účasti ve výběrovém řízení:
Žádný účastník nebyl z výběrového řízení vyloučen

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

V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky
účastníků:

Uchazeč

IČ

STRABAG, a.s.
EUROVIA CS, a.s.

60838744
45274924

Nabídková cena
v Kč bez DPH
3.499.726,28
3.570.000

Konečné
pořadí
1.
2.

Výsledek hodnocení včetně odůvodnění:
V rámci tohoto výběrového řízení byly hodnoceny dvě (2) nabídky, které byly hodnoceny podle
jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci
předmětu zakázky nabídl uchazeč STRABAG a.s., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na
prvním místě.
V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele: …..........................................
Tomáš Kysela, v. r.
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

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 Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
SM/SMHS 02/17

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS“
Na základě doporučení hodnotící komise
rozhoduji o výběru nejvhodnější nabídky
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč:

STRABAG a.s.
IČ: 60838744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
s nabídkovou cenou: 3.499.726,28 Kč bez DPH
(4.234.668,80 Kč vč. DPH)

V Liberci dne. . 2017

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele: ……........................................
Tomáš Kysela, v. r.
náměstek primátora

