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 ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo nám.)
Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo
náměstí)“.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: schválení výsledku zadávacího 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 zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit
(ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)“, a výběr nejvýhodnější nabídky, kterou podal
účastník STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,
s nabídkovou cenou 3.999.413,62,- Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit podpis Oznámení o výběru dle přílohy č. 1 a Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.08.2017

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 3.999.413,62,- Kč bez DPH
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 13.09.2017

3. zajistit realizaci akce
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením rady města č. 426/2017 odbor správy veřejného majetku vypsal ve spolupráci
s odborem právním a veřejných zakázek zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti
dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)“.
Celková předpokládaná hodnota zakázky byla 4.122.000,- Kč bez DPH. Hodnotící komisi byly dne 11.
7. 2017 předloženy celkem 2 nabídky s výší nabídkové ceny od 3.999.413,62,- Kč bez DPH do
4.097.524,50,- Kč bez DPH.
Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)
Pořadí Účastník

IČ

1
2

60838744 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
42196868 Husova 1697, 530 03 Pardubice

STRABAG a.s.
M - SILNICE a.s.

Adresa sídla

Cena bez
DPH
3.999.413,62,4.097.524,50,-

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 - Oznámení o výběru
Příloha č. 2 - Rozhodnutí o výběru
Příloha č. 3 - Hodnotící tabulka
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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

PR/SM 4/17
CJ MML 143955/17

Ing. Nikola Martinetz/
485 243 216

V Liberci dne

Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„zákon“))
Identifikace veřejné zakázky
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita Žižkovo
náměstí)“
Zadavatel
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
zastoupený p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
(dále jen „Zadavatel“)
Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
121 – Akciová společnost
60838744

Odůvodnění výběru
Nabídky byly hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější byla
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pořadí nabídek je následující:

Pořadí

Účastník

IČO

Sídlo

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

STRABAG a.s.

60838744

Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha

3.999.413,62

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

2.

M-SILNICE a.s.

42196868

Husova 1697, 530 03
Pardubice

4.097.524,50

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele (zveřejnění na profilu zadavatele).
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

V příloze Vám zasíláme Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
Děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na další případnou spolupráci.

Za zadavatele: ...........................................
Tibor Batthyány
primátor města

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
_________________________________________________________________________________________________
Zn.: PR/SM 4/17
č. j.: CJ MML 143955/17

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (chodník ul. Horská
a lokalita Žižkovo náměstí)“
Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města
rozhoduji o výběru dodavatele
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:

STRABAG a.s.
IČ: 60838744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
s nabídkovou cenou: 3.999.413,62 Kč bez DPH
(4.839.290,48 Kč s DPH)

Liberec

OTISK ÚŘEDNÍHO Za zadavatele: ……….........................................
Tibor Batthyány
primátor

Hodnocení nabídek
(hodnocení nabídek provedeno podle základního kritéria hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena)

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)“

Pořadí

Účastník

Nabídková cena bez DPH

1.

STRABAG a.s.

3.999.413,62

2.

M-SILNICE a.s.

4.097.524,50

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)“
1.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY A KVALIFIKACE

STRABAG a.s.

Celková předpokládaná
Nabídková cena v Kč
hodnota:
bez DPH
4.122.000 Kč bez DPH

3.999.413,62

Návrh smlouvy – doložen, podepsán oprávněnou osobou


-

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
-


PZ – kopie Výpisu z OR (s údaji platnými ke dni 20. 06. 2017; kopie živnostenského listu (v požadovaném
rozsahu); kopie osvědčení o autorizaci (Jiří Hovorka – zaměstnanec – odpovědná osoba – uveden ve
smlouvě)
TK – doložen seznam + kopie osvědčení objednatelů (7x)

Výkaz výměr



Harmonogram postupu prací s týdenní podrobností



