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.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na vypracování PD a inž. činnost na TT (Viadukt Kubelíkova)
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na
vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen
„DÚR“) a dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) vč. zajištění inženýrské činnosti
navazující na každý stupeň projektové dokumentace. Materiál neobsahuje přílohou smlouvu
o dílo, neboť její některé parametry jsou aktuálně předmětem jednání. Podstatná znění smlouvy
jsou obsahem důvodové zprávy.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: udělení výjimky ze směrnice na vypracování projektové dokumentace a navazující
inženýrskou činnost
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

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
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 akci
„Rekonstrukce TT Viadukt-Kubelíkova“
2. uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění inženýrské
činnosti, a to mezi statutárním městem Liberec a společností Valbek spol. s r.o., se sídlem
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČ 48266230 za dohodnutou cenu ve výši 1.925.000
bez DPH
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec je výlučným vlastníkem tramvajové trati v úseku Viadukt-Horní Hanychov.
Tento úsek je od roku 2008 na základě smlouvy s Dopravném podnikem měst Liberce a Jablonce nad
Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“) ve správě právě DPMLJ, který má tramvajovou dále provozovat a také
udržovat. Aktuální stav tramvajové trati je však momentálně v nevyhovujícím stavu a je třeba provést
její rekonstrukci. K tomu je třeba vypracovat nejdříve projektovou dokumentaci ve stupni DÚR a DSP a
s tím souvisejících inženýrských činností. Jelikož se jedná o komplexní projekt, jenž by měl plynule
navázat na tramvajovou trať v majetku DPMLJ, je podstatné, aby byla zachována kontinuita v přístupu
k této stavbě. Jelikož společnost Valbek spol. s r.o. je výlučným zhotovitelem projektových
dokumentací týkajících se rekonstrukcí tramvajových tratí ve městě Liberci, je příhodné, aby
projektovou dokumentaci zpracoval takový zhotovitel, který má s obdobnými projekty zkušenosti a zná
problematiku území města.
Na tomto základě je radě města předkládán materiál ke schválení výjimky ze Směrnice formou přímého
oslovení společnosti Valbek spol. s r.o., která by měla dle návrhu zmíněnou projektovou dokumentaci
vypracovat a provést nutnou navazující inženýrskou činnost. Jelikož se však aktuálně dohadují poslední
ustanovení smlouvy o dílo a je třeba alespoň onu výjimku ze Směrnice schválit již na jednání této 21.
rady města, netvoří návrh smlouvy o dílo přílohu tohoto materiálu. Podstatné části smlouvy, které slouží
jako podklad ke schválení výjimky, jsou přeneseny do důvodové zprávy:
NÁZEV AKCE:
Rekonstrukce TT Viadukt - Kubelíkova
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
:

statutární město Liberec
Sídlo:
Zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zhotovitel
:

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Tiborem Batthyánym, primátorem města
Tomášem Kyselou, náměstkem pro
technickou správu majetku města
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku
00262978
CZ00262978
Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4096142/0800
(dále je „Objednatel“)

Valbek, spol. s r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
Zástupce ve věcech
smluvních:
Zástupce ve věcech
technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Registrace:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem Ing. Lukášem
Hruboněm, jednatelem
Ing. Lukáš Hruboň, jednatel
Ing. Jan Hejral
48266230
CZ48266230
Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 9000803461/5500
Krajský soud v Ústí n. L., sp. zn.: C 4487 (dále jen
„Zhotovitel“)
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III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a odevzdat předmět díla/dílčí část nejpozději v těchto termínech:
a)
b)
c)
d)

DÚR
IČ ÚR
DSP
IČ SP

03/2018
06/2018
11/2018
02/2019

podání žádosti na stavební úřad o ÚR
podání žádosti na stavební úřad o SP

IV. CENA DÍLA
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.
10. 2017, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy o dílo, ve výši:
Položka
DÚR - dokumentace pro územní
rozhodnutí nebo pro zajištění souhlasu dle
§15
IČ ÚR (bez majetkoprávního vypořádání
a správních poplatků) - podání žádosti
o územní rozhodnutí, případně zajištění
souhlasu dle §15
DSP - dokumentace pro stavební povolení
IČ SP (bez majetkoprávního vypořádání
a správních poplatků) - podání žádosti
o stavební povolení
Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH

Cena celkem
332 500,- Kč

70 000,- Kč

1 277 500,- Kč
245 000,- Kč

1 925 000,- Kč
404 250,- Kč
2 329 250,- Kč

2. Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána
jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná
po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně
objednatele.
3. Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen “zákon o DPH“) při fakturaci zdanitelného
plnění.
4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
5. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na
úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad
škod, oproti sjednané celkové ceně.
6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech
specifikovaných dodatkem smlouvy.
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V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 na základě daňového
dokladu (faktury), kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla nebo jeho části.
Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oběma stranami. Dnem zdanitelného
plnění bude potvrzení předávacího protokolu poslední smluvní stranou.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat ná ležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak
objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí cenu dle vystavené faktury ve lhůtě
splatnosti, která činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit cenu
je splněna připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
4.
Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto
skutečnost bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli a zdůvodnit své námitky, a to vše před datem
splatnosti ceny dle faktury.
Přílohy:
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