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.
16. schůze rady města dne: 19.09.2017
Bod pořadu jednání:
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
zhotovení vrtané studny
Stručný obsah: V roce 2016 byla na realizaci vrtu u objektu Kateřinská 156, Liberec vypsána
veřejná zakázka malého rozsahu. V soutěži byla vybrána nabídka uchazeče Vodní zdroje
Ekomonitor, spol. s r. o., IČ:15053695. Podkladem pro vrtné práce byl Hydrogeologický posudek.
Práce proběhly v souladu se Zadávací dokumentací a hydrogeologickým posudkem. Vrt však
nemá požadovanou vydatnost, nebyl tudíž ani vystrojen a napojen. Je třeba provést nový vrt,
který bude mít požadovanou vydatnost.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení výjimky ze směrnice na realizaci vrtu
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
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
zhotovení vrtu na odběr pitné vody na akci „Vodní zdroj pitné vody pro bytový dům
Kateřinská č.p. 156 - II“
2. uzavření smluvního vztahu na realizaci vrtných prací a realizaci připojení objektu na zdroj
pitné vody s fyzickou osobou - podnikatelem Václavem Mlčochem, Radčická 960, 460 14
Liberec, IČ:18373526 za cenu ve výši 196 900,00 Kč bez DPH, dle nabídky v příloze č. 1
ukládá
zajistit uzavření smluvního vztahu s fyzickou osobou - podnikatelem Václavem Mlčochem,
IČ:18373526
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
Veřejná zakázka byla vypsána 30. 9. 2016 s předpokládanou hodnotou 500 000,00 Kč bez DPH.
Nabídky podalo 5 uchazečů, nejnižsí nabídku podal uchazeč Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ:
15053695 za částku 276 700,00 Kč bez DPH (viz příloha č.4 Protokol o otevírání obálek).
Hydrogeologický posudek, který byl zpracován jako podklad pro veřejnou zakázku, byl zpracován
znalcem v oboru, panem Václavem Mlčochem. Posudek, mimo jiné, hodnotí podloží, které je skalnaté
s vododárnými puklinami. Během vrtání byly takovéto pukliny nalezeny čtyři, tři z nich však jímají
povrchovou, v podstatě dešťovou vodu, jedna, v hloubce přibližně 70 metrů, poskytuje podzemní vodu.
Proběhla čerpací zkouška, vydatnost vrtu činí maximálně 0,8 m3/24 hodin. Požadovaná vydatnost je
stanovena na 3 m3/24 hodin. Vrt byl proveden v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu
s hydrogeologickým posudkem, přesto však nedosahuje požadovaných parametrů. Zhotoviteli byla
uhrazena pouze část smluvního závazku ve výši 191 500,00 Kč bez DPH, zbytek, dostrojení vrtu za
částku 85 200,00 Kč bez DPH, nebude fakturován.
Obor majetkové správy poptal další odborníky v oboru, v podstatě všichni oslovení se shodují, že tento
vrt není využitelný a nemá cenu jej vystrojovat (ukončit a napojit na vodovodní soustavu domu). Vrt
bude zakonzervován. Byly proto osloveny další subjekty, které se zabývají vrtáním studen.
Na základě oslovení firem jsme obdrželi tyto nabídky a přidělili čísla uchazečům:
1. Cenová nabídka podnikatele Václava Mlčocha, IČ:18373526 za částku ve výši 196 900,00 Kč bez

DPH
2. Cenová nabídka společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ: 15053695 za částku 255
150,00 Kč bez DPH.
3. Cenová nabídka podnikatele Františka Klazara, IČ: 48141445 za částku 214 800,00 Kč bez DPH.
Při hodnocení nabídek jsme zvolili kritérium výše nabídkové ceny. Přidanou hodnotou předkladatele
nejnižší nabídky je znalost terénu a garance, kterou prohlašuje, že pokud vodu nenajde, nebude
vyžadovat úhradu nákladů za vrt.
Po porovnání výše uvedených cenových nabídek jsme vybrali nejnižší nabídku, nabídku podnikatele
Václava Mlčocha, Radčická 960, 460 14 Liberec, IČ:18373526.

Přílohy:
1. Nabídka vrt Kateřinky Mlčoch
2. Nabídka vrt Kateřinky Klazar
3. Nabídka vrt Kateřinky Vodní zdroje ekomonitor
4. Protokol o OO - Vrtaná studna
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