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 ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody
Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh na zrušení zadávacího řízení na
zhotovitele stavby v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody“.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: zrušení 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
1. vyloučení účastníka STRABAG, a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha, ze zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody“ dle přílohy č. 1
2. rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita
Husova-Hrubínova-Svobody“ 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 č. 430/2017 odbor správy veřejného majetku vypsal ve spolupráci
s odborem právním a veřejných zakázek zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti
dopravy v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody“.
V rámci tohoto zadávacího řízení byla zadavateli doručena pouze jedna nabídka, a to účastníka firmy
STRABAG, a.s., IČ 60838744 (dále jen „STRABAG“). Na svém prvním jednání se hodnotící komise
shodla na tom, že tohoto účastníka vyzve k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny u vybraných
položek veřejného osvětlení. Strabag na výzvu k vysvětlení reagoval v dopise s tím, že ze strany
účastníka STRABAG došlo k záměně položek za položky s jinou specifikací, než jaké ukládala zadávací
dokumentace. Účastník mimo jiné připustil, že ocenění výkazu výměr je chybné a jeho nabídková cena
neodpovídá ceně za výrobky požadované zadávací dokumentací.
Z uvedeného důvodu hodnotící komise doporučuje radě města účastníka STRABAG ze zadávacího
řízení vyloučit pro nesplnění zadávacích podmínek (viz příloha č. 1). Dále v souladu s § 127 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek, v rozhodném znění, navrhuje hodnotící komise
zadavateli, aby rozhodnul o zrušení předmětného zadávacího řízení, neboť při vyloučení účastníka
STRABAG již nebude žádný účastník zadávacího řízení (viz příloha č. 2). Předmětné sdělení spol.
STRABAG a.s. je přílohou č. 3 tohoto materiálu. V příloze č. 4 je uvedena hodnotící tabulka předmětné
zakázky.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozhodnutí o vyloučení - STRABAG a.s.
Příloha č. 2 - Rozhodnutí o zrušení
Příloha č. 3 - Sdělení spol. STRABAG a.s. ze dne 14.7.2017 ve věci ZŘ
Příloha č. 4 - Hodnotící tabulka
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

Zn.: PR/SM 8/17
č. j.: CJ MML 147270/17

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova-Hrubínova-Svobody“.

Na základě doporučení hodnotící komise a rozhodnutí rady města ze dne X. X. 2017 tímto, v souladu s § 48
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
v y l u č u j i

ú č a s t n í k a

STRABAG a.s.
IČ: 60838744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
z další účasti zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění:
Na svém I. jednání ze dne 11. 07. 2017 komise požádala o písemné zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny dle § 113 odst. 4 zákona účastníka STRABAG a.s. Ačkoli účastník písemné
zdůvodnění ve stanovené lhůtě poskytl, zdůvodnění je nedostatečné, a je tedy shledáno jako
nezdůvodněné.
Vzhledem k výše uvedenému postupoval zadavatel tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle
ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení stěžovateli. Námitky musí obsahovat
náležitosti dle § 244 zákona.
Liberec
Za zadavatele: ..……........................................
Tibor Batthyány
primátor

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
___________________________________________________________________________________________
Zn.: PR/SM 8/17
č. j.: CJ MML 147271/17

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova-HrubínovaSvobody“.
Na základě usnesení rady města ze dne X. X. 2017

rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že jediný účastník, který podal nabídku do výše uvedeného zadávacího
řízení, byl z další účasti vyloučen, a v zadávacím řízení již tak žádný jiný účastník není,
postupoval zadavatel tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Zadavatel ruší zadávací řízení v okamžiku zániku účasti vyloučeného účastníka.
Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení §
241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení stěžovateli. Námitky musí obsahovat náležitosti dle §
244 zákona.
Liberec

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

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova-Hrubínova-Svobody“
1.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY A KVALIFIKACE

STRABAG a.s.

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

7.290.936,77

Návrh smlouvy – doložen, podepsán oprávněnou osobou


-

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
-

Výkaz výměr

Harmonogram postupu prací s týdenní podrobností


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)

MNNC



