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.
15. schůze rady města dne: 12.09.2017
Bod pořadu jednání:
Revize usnesení č. 700/2017 k projektu "Terminál a parkovací dům"
Stručný obsah: Revize usnesení č.700/2017 z 13. schůze rady města konané dne 18.7.2017 se provádí
z důvodu vzniku administrativního rozdílu v nabídce jediného účastníka Atelier 99 s.r.o. týkající se
projektu "Terminál a parkovací dům". Nabídková cena je 4.660.000,- Kč bez DPH za zhotovení
vícestupňové projektové dokumentace a 180.000,- Kč bez DPH za výkon autorského dozoru a lhůty pro
zhotovení 24 týdnů.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Revize usnesení č.700/2017 z 13. schůze rady města konané dne 18.7.2017
k projektu "Terminál a a parkovací dům"
Zpracoval:

Nevařilová Petra, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací, odbor strategického
rozvoje a dotací
Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Mgt. Tomáš Bobek, advokátní kancelář

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
zrušuje
část usnesení Rady města Liberec č. 700/2017 ze dne 18.7.2017 ve znění: „schvaluje výsledek
zadávacího řízení na dodavatele projekčních a inženýrských prací DUR, DSP a DPS a autorského
dozoru pro projekt "Terminál a parkovací dům" dle přílohy č. 7 a výběr nejvhodnější nabídky od
společnosti Atelier 99 s.r.o., IČ: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, Brno - Královo Pole, PSČ
612 00 s nabídkovou cenou 4.840.000,- Kč bez DPH za zhotovení vícestupňové projektové
dokumentace a 180.000,- Kč bez DPH za výkon autorského dozoru a lhůty pro zhotovení 24 týdnů.“

schvaluje
výsledek zadávacího řízení na dodavatele projekčních a inženýrských prací DUR, DSP a DPS
a autorského dozoru pro projekt "Terminál a parkovací dům" dle přílohy č. 7 a výběr nejvhodnější
nabídky od společnosti Atelier 99 s.r.o., IČ: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, Brno - Královo
Pole, PSČ 612 00 s nabídkovou cenou 4.660.000,- Kč bez DPH za zhotovení vícestupňové
projektové dokumentace a 180.000,- Kč bez DPH za výkon autorského dozoru a lhůty pro zhotovení
24 týdnů.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.

2/3

Důvodová zpráva
Revize usnesení č.700/2017 z 13. schůze rady města konané dne 18. 7. 2017 se provádí z důvodu vzniku
administrativního nedopatření ze strany jediného účastníka Atelier 99 s.r.o. Jedná se o rozdíl mezi
celkovou nabídkovou cenou uvedenou na krycím listě a celkovou nabídkovou cenou uvedenou ve
smlouvách přiložených v nabídce. Ceny plnění uváděné v jednotlivých smlouvách v rámci předložené
nabídky jsou ceny, za které bude vybraný účastník Atelier 99 s.r.o. plnit veřejnou zakázku s názvem "
Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí - Projekční a inženýrské
práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor".
Popis administrativního rozdílu v nabídce jediného účastníka
V nabídce jediného účastníka Atelier 99 s.r.o. je krycí list, kde jsou uvedeny následující nabídkové ceny:
1) Celková nabídková cena za projektové dokumentace (v Kč bez DPH)“) - nabízená hodnota
4.840.000,- Kč bez DPH
2) Celková nabídková cena za autorský dozor (v Kč bez DPH)“) - nabízená hodnota 180.000,- Kč bez
DPH
Dále účastník v rámci Vaší Nabídky předložil návrhy příslušných smluv na plnění předmětu zadávané veřejné
zakázky, kdy byly v nabídce účastníka předloženy tyto návrhy smluv:
- návrh Smlouvy o dílo - projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS - Přestupní terminál
veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) s plněním v celkové výši: 2.080.000,- Kč bez DPH
(dále také jako „SOD - Přestupní terminál“);
- návrh Smlouvy o dílo - projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS - Parkovací dům se zázemím
s plněním v celkové výši: 2.580.000,- Kč bez DPH (dále také jako „SOD - Parkovací dům“);
- návrh Příkazní smlouvy - autorský dozor - Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova
se zázemím) s plněním v celkové výši: 90.000,- Kč bez DPH (dále také jako „Příkazní smlouva Přestupní terminál“);
- návrh Příkazní smlouvy - autorský dozor - Parkovací dům se zázemím s plněním v celkové výši:
90.000,- Kč bez DPH. (dále také jako „Příkazní smlouva - Parkovací dům“)
Pokud zadavatel sečte finanční výše plnění na základě Vámi předložené SOD - Přestupní terminál (tj. částka
2.080.000,- Kč bez DPH) a SOD - Parkovací dům (tj. částka 2.580.000,- Kč bez DPH) vyplývá z tohoto součtu
částka 4.660.000,- Kč bez DPH. Nicméně v rámci Krycího listu byla v rámci nabízené Celkové nabídkové ceny
za projektové dokumentace (v Kč bez DPH) uvedena částka 4.840.000,- Kč bez DPH.
Vysvětlení ze strany jediného účastníka
Celkovou nabídkovou cenu za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) a související
inženýrskou činnost v rámci stavebních objektů Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se
zázemím) a Parkovací dům se zázemím uvedl účastník Atelier 99 s.r.o. v nabídce na Krycím listu v bodě 1
tabulky v hodnotě 4.840.000,- Kč bez DPH, když tato cena skutečně obsahuje i celkovou nabídkovou cenu
zahrnující plnění výkonu autorského dozoru na oba objekty v souhrnné výši 180.000,- Kč. Tuto celkovou
nabídkovou cenu v hodnotě 4.840.000,- Kč bez DPH v Krycím listu v bodě 1 tabulky uvedli s tím, že zahrnuje
celkovou částku plnění za celý předmět veřejné zakázky.
Nicméně následně samostatnou Celkovou nabídkovou cenu za výkon autorského dozoru v rámci stavebních
objektů Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím ve
výši 180.000,- Kč bez DPH uvedli v Krycím listu znovu v bodě 2 jako samostatnou nabídkovou cenu za toto
plnění. Tímto vzniknul rozdíl mezi Celkovou nabídkovou cenou za zhotovení vícestupňové projektové
dokumentace (DUR, DSP a DPS) uvedenou na Krycím listu v bodě 1 (částka 4.840.000,- Kč bez DPH) a cenou,
který vyplývá ze součtu plnění na základě účastníkem předložených Smluv o dílo - projekční a inženýrské
činnosti DUR, DSP a DPS - Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací
dům (celková částka 4.660.000,- Kč bez DPH).
S ohledem na skutečnost, že shora popsaná nejasnost nemá absolutně žádný vliv na výběr nejvhodnější nabídky
a vítězného dodavatele a neznamená pro zadavatele žádné finanční navýšení v rámci plnění předmětu veřejné
zakázky.
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