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:
Vyhodnocení zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu IPRÚ - Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ Kaplického
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení v rámci
projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“, spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního
programu - Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise
doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal uchazeč AV MEDIA, a.s.
se sídlem Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, 102 00, IČ: 48108375 s nabídkovou cenou 3.453.774,Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
Zpracoval:

Obajdinová Monika, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

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 dodavatele vnitřního vybavení „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ
Kaplického - vybavení“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník AV MEDIA, a.s., se
sídlem Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, 102 00, IČ: 48108375, s nabídkovou cenou 3.453.774,Kč bez DPH.

ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení dle Přílohy č. 2,
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle Přílohy č.1.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 29.09.2017

2.

po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle Přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 29.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 725/2017, dne 18.7.2017, vypsání zadávacího řízení na
dodavatele vnitřního vybavení v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec
- Jablonec nad Nisou „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“, spolufinancovaného z integrovaného
regionálního operačního programu - Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ. Veřejná
zakázka na vnitřní vybavení byla zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), jakož i v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020 Ministerstva pro místní rozvoj. Administrací zadávacího řízení byla
pověřena na základě plné moci ze dne 21.7.2017 udělené DPPARTNERS, advokátní kanceláři, se
sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, IČ 66254116.
Podkladem pro zadávacího řízení byla Dokumentace zadávacího řízení včetně položkového rozpočtu
vnitřního vybavení a návrhu Kupní smlouvy. Podkladem pro plnění smlouvy byl oceněný položkový
rozpočet a projektová dokumentace ve stupni „DPS“ (dokumentace pro provedení stavby).
Předmět zakázky zahrnoval:
- dodání vnitřního vybavení,
- návody, prohlášení o shodě či jiné certifikáty kvality, apod. (dle charakteru výrobků),
- montáž, instalaci a případné zaškolení pracovníků školy,
- likvidaci případných obalů.
Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky ve výši 3.503.000,- Kč bez DPH byla
zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
Nabídky byly hodnoceny, dle ustanovení § 114 ZZVZ, podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je
nejnižší nabídková cena.
Nabídka podaná uchazečem:
AV MEDIA, a.s., se sídlem Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, 102 00, IČ: 48108375, s nabídkovou
cenou 3.453.774,- Kč bez DPH.
Hodnotící komise dne 28.8.2017 vyhodnotila jako vítěznou nabídku od firmy AV MEDIA, a.s., se
sídlem Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, 102 00, IČ: 48108375, který splnil kvalifikací a s
nabídkovou cenou 3.453.774,- Kč bez DPH.
Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu
Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných
zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

Přílohy:
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