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.
18. schůze rady města dne: 17.10.2017
Bod pořadu jednání:
Vyhodnocení ZŘ na stavební práce v rámci projektu "4 města zachraňují přes hranice"
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních v rámci projektu „4
města zachraňují přes hranice“, spolufinancovaného z Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014-2020. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky
nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník TOMIVOS s.r.o. s nabídkovou cenou 11.209.514,Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyhodnocení ZŘ na stavební práce
Zpracoval:

Řepková Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Veronikou Futóovou, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Ing. Alenou Bláhovou, vedoucí oddělení veřejných zakázek
Lubomírem Poppem, vedoucím oddělení krizového řízení
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 zhotovitele stavby a výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku „4 města zachraňují přes hranice - stavba“, kterou podal účastník TOMIVOS s.r.o.,
se sídlem Dlouhá 393, 463 31 Mníšek, IČ 03210910, s nabídkovou cenou 11.209.514,- Kč
bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru dodavatele dle Přílohy č. 1 a Rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele dle Přílohy č. 2.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 20.10.2017

2. po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle Přílohy č. 3
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 10.11.2017

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. 727/2017, dne 18. 7. 2017, vypsání zadávacího řízení na dodavatele
stavebních prací projektu „4 města zachraňují přes hranice“, spolufinancovaného z Programu spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Veřejná zakázka byla zadávána 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.
Předmětem zakázky je rekonstrukce přestavby hasičské zbrojnice v Krásné Studánce. Novostavba je
navržena jako jednopodlažní objekt s malou dvoupodlažní vestavbou. V přední části objektu bude
vytvořena garáž pro tři hasičské automobily. V zadní části objektu dojde k vybudování zasedací
místnosti včetně zázemí, šatny a sociálního zařízení. V druhém podlaží bude umístěna velitelská
místnost, technická místnost a otevřená galerie nad společenskou místností. Navržený objekt je
bezbariérově přístupný v přízemí, kde jsou umístěny hlavní části provozu přístupné pro veřejnost.
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla vyhlášena a zveřejněna dne 21. 7. 2017 s tím, že
lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 21. 8. 2017 v 10:00 hodin.
Veřejná zakázka byla soutěžena v rozsahu:
- provedení stavebních prací,
- zpracování realizační dokumentace stavby,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky, ve výši 11.379.000,- Kč bez DPH, byla
zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
Termín plnění byl zadavatelem stanoven v délce maximálně 10 měsíců ode dne předání staveniště,
přičemž stanoviště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo.
Zadavateli byla ve stanovené lhůtě doručena jediná nabídka, a to od účastníka TOMIVOS s.r.o.,
Dlouhá 393, 463 31 Mníšek, IČ 03210910, s nabídkovou cenou 11.209.514,- Kč bez DPH
(13.563.512,- Kč včetně DPH).
Dne 2. 10. 2017 hodnotící komise po posouzení nabídky vybraného dodavatele TOMIVOS s.r.o.
konstatovala, že dodavatel prokázal splnění zadávacích podmínek v plném rozsahu, a proto doporučila
zadavateli vybrat k uzavření smlouvy nabídku společnosti TOMIVOS s.r.o., IČ 03210910, se sídlem
Dlouhá 393, 463 31 Mníšek (viz příloha č. 4).
Předpoklad zahájení realizace rekonstrukce hasičské zbrojnice je začátek listopadu 2017.
Dle článku VIII odst. 5 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.
Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 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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