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:
Zrušení zadávacího řízení -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - ul. Vítězná I. etapa
Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh na zrušení zadávacího řízení na
zhotovitele stavby "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - ul. Vítězná, I. etapa.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: zrušení zadávacího řízení
Zpracoval:

Pitvorová Michaela - 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
1. vyloučení účastníka zadávacího řízení Integra stavby, a. s., se sídlem: Hrádecká 156, 460
01 Liberec, IČ 25014391, ze zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci, ul. Vítězná, I. etapa“ dle přílohy č. 1
2. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci ul. Vítězná, I. etapa" dle přílohy č. 2
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením
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.
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením rady města odbor správy veřejného majetku vypsal ve spolupráci s odborem
právním a veřejných zakázek zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v Liberci - ul. Vítězná, I. etapa“.
Celková předpokládaná hodnota zakázky byla 8.200.000 Kč bez DPH, hodnotící komisi byly dne 10. 7.
2017 předloženy k posouzení 3 nabídky s výší nabídkové ceny od 7.142.943,46 do 7.970.373,47 Kč bez
DPH. - dle přílohy č. 3
Na základě posouzení nabídek dle výše nabídkové ceny byl vybrán nejvhodnější dodavatel - společnost
Integra stavby, a.s. IČ 25014391, se sídlem Hrádecká 156, Liberec 33, 460 01 s nabídkovou cenou
7.142.943,46 Kč bez DPH. Při posouzení nabídky vybraného dodavatele z hlediska plnění zadávacích
podmínek bylo zjištěno, že společnost Integra stavby, a.s. nemá vydány výlučně zaknihované akcie, což
je v rozporu nejen se zadávací dokumentací ale i s § 48 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek. Na základě této skutečnosti hodnotící komise navrhuje zadavateli vyloučení
vybraného dodavatele - společnosti Integra stavby, a.s.
Hodnotící komise s ohledem na tuto skutečnost navrhuje zadavateli v souladu s § 127 odst. 2 písmena b)
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - ul. Vítězná, I.
etapa.
Přílohy:
Příloha č. 1 -Oznámení o vyloučení vybraného dodavatele
Příloha č. 2 -Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Příloha č. 3 -hodnocení nabídek
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Integra stavby, a. s.
Hrádecká 156
460 01 Liberec

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

PR/SM 3/17
CJ MML ……./17

Bláhová/485 243 499

V Liberci dne

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
(vyhotovené v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“))
Identifikace veřejné zakázky
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, ul. Vítězná, I. etapa
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“)
Zadavatel tímto vylučuje účastníka zadávacího řízení Integra stavby, a. s., se sídlem: Hrádecká
156, 460 01 Liberec, IČ 25014391, ze zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci, ul. Vítězná, I. etapa“.
Odůvodnění
Hodnotící komise nejprve provedla hodnocení nabídek dle ekonomického výhodnosti nabídek –
celkové výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídku předložil účastník Integra
stavby, a. s. (dále „vybraný dodavatel“). Následně komise posuzovala nabídku vybraného dodavatele
z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a naplnění důvodů dle § 48 odst. 7 v návaznosti
na odst. 9 zákona.
Komise na základě informací uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku konstatovala, že vybraný
dodavatel má emitovány akcie na jméno v listinné podobě, nejedná se tedy o zaknihované akcie, tudíž
byl dle zákona naplněn důvod pro jeho vyloučení.
Z výše uvedeného důvodu zadavatel vybraného dodavatele v souladu s § 48 odst. 9 zákona
vylučuje z další účasti v tomto zadávacím řízení.

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

Poučení
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242
odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení (ode dne zveřejnění na profilu zadavatele).

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
...........................................
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
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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
___________________________________________________________________________________________
PR/SM 3/17
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Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, ul. Vítězná, I. etapa“
Na základě usnesení rady města ze dne X. X. 2017

rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění
Vybraný dodavatel, tj. dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocen nabídek v rámci výše uvedeného zadávacího řízení, byl v souladu s § 48 odst.
9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení.
V návaznosti na výše uvedené se zadavatel rozhodl využít svého práva a v souladu s § 127 odst. 2
písm. b) zákona po zániku účasti vybraného dodavatele ruší zadávací řízení.

V Liberci dne X. X. 2017
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

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

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, ul. Vítězná, I. etapa“
ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Pořadí účastníků
Celková PH
Nabídková cena v Kč bez DPH
8.200.000 Kč bez DPH

STRABAG a.s.
(IČ 60838744)
2.

EUROVIA CS, a.s.
(IČ 45274924)
1.

7.970.373,47

7.890.000,-

Integra stavby, a.s.
(IČ 25014391)
vyloučen
7.142.943,46
- NEMÁ zaknihované akcie

Posouzení nabídky vybraného dodavatele z hlediska splnění zadávacích podmínek
Vybraný dodavatel

EUROVIA CS, a.s.

 vč. č. poj. sml.
ÚO plná moc Ing. Slatinka

Titulní list
Návrh kupní smlouvy – doložen, podepsán oprávněnou osobou



Výkaz výměr
Harmonogram týdenní (max. 10 týdnů ode dne převzetí staveniště)
Seznam poddodavatelů


bez subdodavatelů

Posouzení nabídky vybraného dodavatele z hlediska prokázání splnění kvalifikace
Vybraný dodavatel
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – ČP / Jednotné evropské osvědčení - JEO
základní způsobilost
1. výpis z RT (PO + statutárové)
2. potvrzení FÚ – nemá splatné daňové nedoplatky
3. ČP – spotřební daň
4. ČP – nemá splatné nedoplatky na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění
5. Potvrzení OSSZ – nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6. Výpis z OR – není v likvidaci (§ 74/1/e)
profesní způsobilost
1. OR nebo jiná evidence
2. Oprávnění k podnikání – obor provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3. Osvědčení o autorizaci – obor dopravní stavby
technické kvalifikační předpoklady
seznam alespoň 3 zakázky spočívající v oblasti oprav, rekonstrukcí a výstavby komunikací s finančním
objemem každého z nich min. ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH poskytnutých dodavatelem za
posledních 5 let před zahájením ZŘ + osvědčení.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

EUROVIA CS, a.s.
 ČP (7.7.2017)
 ČP + VSKD (odkaz+ kopie ÚO)
VSKD (odkaz+ kopie ÚO)
VSKD (odkaz+ kopie ÚO)
ČP + VSKD (odkaz+ kopie ÚO)
ČP + VSKD (odkaz+ kopie ÚO)
VSKD (odkaz+ kopie ÚO)
VSKD + OR (odkaz+ kopie ÚO)

OR + VSKD (oba - odkaz+ kopie ÚO)
VSKD (odkaz+ kopie ÚO)
Ing. Lorenc (zaměstnanec) – uveden v návrhu smlouvy
VSKD (odkaz+ kopie ÚO) + kopie osvědčení

Seznam + 6 kopií referencí

ČP= čestné prohlášení, ÚO = úředně ověřený, OR = výpis z obchodního rejstříku, VSKD = Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

