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.
10. mimořádná schůze rady města dne: 30.11.2017
Bod pořadu jednání:
Vyloučení účastníka ZŘ na stavební práce v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Stručný obsah: Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ
„Navýšení kapacit MŠ Beruška“, spolufinancovaného Integrovaného regionálního operačního
programu - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící
komise doporučila zadavateli vyloučení účastníka ACG-Real s.r.o.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyloučení účastníka zadávacího řízení
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Ing. Alenou Bláhovou, vedoucí oddělení veřejných zakázek
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátor

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
vyloučení účastníka zadávacího řízení ACG-Real s.r.o., se sídlem Radimova 622/38, 169 00
Praha 6, IČ 27094359, ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „Navýšení kapacit MŠ
Beruška - stavba“
ukládá
zajistit odeslání Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle přílohy č. 1
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 04.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 719/2018 rady města Liberec, dne 18.7.2017, odbor strategického rozvoje a dotací vypsal
ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení veřejnou zakázku na
dodavatele stavebních prací pro projekt IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Beruška“, spolufinancovaného
z Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - Integrované
projekty IPRÚ. Předpokládána hodnota veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací činila 37.114.000 Kč bez
DPH.
Podání nabídek do této veřejné zakázky bylo ukončeno 31.10.2017 a v řádném termínu byly doručeny čtyři
nabídky:
Účastník
ACG-Real s.r.o.
ASTRA Mont s.r.o.
První podještědská stavební spol. s.r.o
EVOSA spol. s.r.o.

IČ
27094359
47310588
47781874
18384501

Nabídková cena bez DPH
32.793.170,81
33.777.700,00
35.255.298,00
36.700.000,00

Pořadí
1.
2.
3.
4.

Nabídky byly hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotící komise vyhodnotila
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka ACG-Real s.r.o., se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha
6, IČ 27094359, s nabídkovou cenu 32.793.170,81 Kč bez DPH.
Po posouzení nabídky byl vybraný dodavatel vyzván v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona k odstranění
nejasností v nabídce a zároveň dle § 122 odst. 3 zákona, k předložení originálů nebo ověřených kopií
kvalifikačních dokladů a informací a dokladů dle § 104 odst. 2 zákona. Lhůta pro předložení výkazu výměr
v požadovaném formátu byla stanovena nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy, u zbylých
požadovaných dokladů pak nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy (tj. v souladu s § 211
odst. 6 zákona ode dne dodání do datové schránky adresáta). Výzva byla společnosti ACG-Real s.r.o. dodána do
datové schránky dne 6.11.2017.
Vybraný dodavatel výkaz výměr předložil dne 10.11.2017, avšak stále v neodpovídající podobě. Hodnotící
komise tak učinila dne 20.11.2017 opětovnou výzvu k jeho předložení se shodnou lhůtou dodání jako v případě
předchozí výzvy.
Společnost ACG-Real s.r.o. dne 22.11.2017 prostřednictvím datové schránky dodala výkaz výměr a část
zbývajících dokladů, k jejich předložení byl vyzvána dne 6.11.2017. Dne 27.11.2017 zadavatel prostřednictvím
poštovního doručovatele obdržel část zbývajících dokladů i v listinné podobě.
Hodnotící komise předložené doklady posoudila a konstatovala, že vybraný dodavatel nepředložil doklady
prokazující splnění základní způsobilosti za poddodavatele Casta a.s., prostřednictvím kterého prokazoval
technickou část kvalifikace. Dále se členové komise shodli, že na základě výzvy doručená smlouva o poskytnutí
poddodávky a budoucí spolupráce není originálem, jelikož podpis zástupce poddodavatele na tomto dokumentu je
zjevnou kopií podpisu. Podpis se nadto shoduje s podpisem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí subdodávky
a budoucí spolupráce, která byla předložena v nabídce.
Vybraný dodavatel tak zadavateli nepředložil dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo ověřené kopie
dokladů o jeho kvalifikaci, resp. kvalifikaci jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval část
kvalifikace.
Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučuje zadavateli vyloučit účastníka ACG-Real s.r.o., se
sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359, ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „Navýšení kapacit
MŠ Beruška - stavba“
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:

3/3

