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.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec úprava podmínek dodávky chladících věží SAJ Vesec
Stručný obsah: V 10. Radě města konané 16. 5. 2017 již byla akce na opravu čerpací stanice pro
zasněžování schválena usnesením č. 464/2017. Po ověření ceny před uzavřením smlouvy v aktuální
cenové hladině došlo ke zjištění potřeby kalkulace jiných komponent a k navýšení cen. Smlouva
nebyla podepsána. Původní cenová nabídka činila 922 680,00 Kč bez DPH, platná současná
nabídka činí 1 035 200,00 Kč bez DPH. Došlo tedy o navýšení ceny díla o 112 520,00 bez DPH.
Předkládáme radě města pro zrušení usnesení č. 464/2017 a schválení nové výjimky.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Změna strojního zařízení a cen
Zpracoval:

Machatý Petr - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 3
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
usnesení rady města č. 464/2017 ze dne 16.5.2017 z důvodu změn v předmětu plnění smluvního
vztahu - změna použité technologie

schvaluje
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města na opravu
čerpací stanice pro zasněžování v Rekreačním a sportovním areálu Vesec, ulice Česká 815,
Liberec
2. uzavření smlouvy o dílo na opravu čerpací stanice pro zasněžování v Rekreačním
a sportovním areálu Vesec, ulice Česká 815, Liberec, se společností VEHRA.CZ s.r.o., se
sídlem Neředín 889, 77900 Olomouc, IČ: 27797384, za cenu ve výši 1 035 200,00 Kč bez
DPH, dle cenové nabídky v příloze č. 1
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu čerpací stanice pro zasněžování v Rekreačním
a sportovním areálu Vesec, ulice Česká 815, Liberec, se společností VEHRA.CZ s.r.o., se
sídlem Neředín 889, 77900 Olomouc, IČ: 27797384 za cenu 1 035 200,00 Kč bez DPH, dle
cenové nabídky v příloze č. 1
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 20.10.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Tato společnost byla oslovena k podání cenové nabídky na opravu čerpací stanice. Obdrženou nabídku
posoudil odbor majetkové správy. Navýšení původní nabídky s částkou 922 680,00 Kč bez DPH na
novou částku 1 035 200,00 Kč bez DPH je dáno změnou cen vstupních materiálů a především změnou
komponent, které se již nevyrábějí. Tyto změny nastaly v době mezi předložením první nabídky a dobou
před uzavřením smlouvy.
1. Upravená cenová nabídka společnosti VEHRA.CZ s.r.o. se sídlem Neředín 889, 77900 Olomouc, IČ:
27797384, za kupní cenu ve výši 1 035 200,00 Kč bez DPH
Smlouva je v současné době předložena ke kontrole právnímu oddělení.

Přílohy:
1 Sportovní Areál Ještěd chladící věže jiné pohony a podávačky
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Sportovní Areál Ještěd a.s.
Jablonecká 41
46001 LIBEREC

Olomouc dne: 20.6.2017
Nabídka: Oprava motorů ventilátorů chladících věží a související elektročásti.
Na základě ukončení výroby pohonů ventilátorů věží, nabízíme dodávku od jiného výrobce
tak, aby bylo možno dle vašeho požadavku uskutečnit opravu chladících věží.
Nové 4 ks motory pomaloběžné.............................................549.400,Vrtule unášeče spojovací materiál..........................................166.400,Oprava podávacích čerpadel KDFU....……………………….99.120,Silentbloky..................................................................................9.420,Čidla..........................................................................................21.600,Kabeláže silnoproud..................................................................98.750,Kabeláže M+R.............................................................................9.650,Kabelové lávky oprava................................................................8.760,Propojovací rozvaděč.................................................................18.900,Práce, ubytování a dopravní náklady........................................53.200,Cena celkem……………………………………………….…1.035.200,-Kč bez DPH
Platební podmínky záloha 60% při objednání servisního zákroku.
Doplatek po ukončení prací. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Dodací termín 4-6 týdnů od zaplacení zálohy.

Ing. Vratislav Hrachovec
jednatel VEHRA.CZ s.r.o.

