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.
1. schůze rady města dne: 02.01.2018
Bod pořadu jednání:
Vyloučení účastníka a zrušení zadávacího řízení "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru stavební práce"
Stručný obsah: Vyloučení účastníka BREX, spol. s r.o. ze zadávacího řízení "Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ náměstí Míru - stavební práce" vypsaného v rámci projektů Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec - Jablonec nad Nisou a Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek. V řádném termínu byla doručena pouze jedna nabídka.

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

Maturová Michaela, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací
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
1. vyloučení účastníka BREX, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ:
40232549 ze zadávacího řízení s názvem "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru stavební práce"

2. po zániku účasti účastníka BREX, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23,
IČ: 40232549, zrušit zadávací řízení s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí
Míru - stavební práce“

ukládá
1. zajistit odeslání Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení s názvem „Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru - stavební práce“ dle Přílohy č. 1

P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 12.01.2018

2. zveřejnit Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení s názvem „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ náměstí Míru - stavební práce“ dle Přílohy č. 2
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 12.01.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města usnesením č. 1077/2017 schválila vypsání veřejné zakázky "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí
Míru - stavební práce". Předmětem vypsané veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce týkající se

dvou budov ZŠ náměstí Míru (č.p. 212/2 a č.p. 175/1 na pozemcích p.č. 48, 49, 50 v katastrálním území
Liberec - Ruprechtice), kde mají být (v rámci IPRÚ) vybudovány odborné učebny, bezbariérové sociální
zařízení, bezbariérový přístup do budovy ZŠ včetně výtahu, společné chodby, sklady odborných učeben
a příslušné odborné kabinety, zateplení nástavby. Dále má být odstraněna stavba garáže, která je nyní
součástí pozemku p. č. 49. Z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 má být realizováno
zateplení plášťů budov školy včetně nutných sanačních prací spočívajících v chemické injektáži
obvodových stěn některých částí budov, dále by měly být vyměněny výplně okenních a dveřních otvorů,
do učeben a kuchyně instalovány rozvody vzduchotechniky včetně řízení.
Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky byla stanovena ve výši 53.400.000,- Kč bez DPH.
Termín plnění byl stanoven v délce maximálně 42 týdnů ode dne předání staveniště. Kritérium
hodnocení nabídek byla ekonomická výhodnost, kdy jako nejvýhodnější je vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Dne 19. 12. 2017 proběhlo otevírání obálek. Byla přijata jedna nabídka ve lhůtě pro podání nabídek.
Seznam účastníků, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
Nabídka č.
1.

Účastník
BREX, spol. s r.o.

IČ
40232549

Sídlo
Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

Dne 20. 12. 2017 proběhlo jednání hodnotící komise. Účastník zadávacího řízení, BREX, spol. s r.o., splnil
požadovanou kvalifikaci bez výhrad hodnotící komise. V rámci posouzení splnění zadávacích podmínek se

účastník BREX, spol. s r.o.
- vešel s výší nabídkové ceny do stanovené předpokladané hodnoty veřejné zakázky
- návrh smlouvy doložen a podepsán osobou oprávněnou
- oceněný výkaz výměr předložen
- seznam poddodavatelů předložen
- časový harmonogram postupu prací s týdenní podrobností předložen - časový milník dokončení
stavebních prací nerespektuje maximální termín dokončení stavby stanovený zadavatelem v zadávací
dokumentaci. Účastník předložil harmonogram prací na 46 týdnů, zadavatel však požaduje
dokončení stavby maximálně do 42 týdnů od předání staveniště (zadávací dokumentace, článek
IV.). Účastník nesplnil podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Z důvodu, kdy účastník BREX, spol. s r. o. předložil časový harmonogram postupu prací s termínem
dokončení stavby do 46 týdnů od protokolárního převzetí staveniště a nesplnil tím podmínky stanovené
zadavatelem v zadávací dokumentaci, doporučuje hodnotící komise zadavateli vyřazení nabídky,
vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení (jediný účastník v zadávacím řízení). Rozhodnutí
o vyloučení účastníka a Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení spolu se Zápisem z jednání hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek tvoří přílohy tohoto materiálu.
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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