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.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou činnost ZŠ Kaplického
Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek na zakázku „Projektová příprava – energetické úspory
objektu základní školy Kaplického v Liberci“ byla stanovena do 5. 3. 2018. Následně proběhlo
hodnocení a posouzení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením č. 1268/2017 ze
dne 5. 12. 2017, předkládán výsledek zadávacího řízení ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení výsledku zadávacího řízení
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): 2
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zakázku dle zákona vedenou v podlimitním režimu formou
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Projektová příprava – energetické úspory
objektu základní školy Kaplického v Liberci“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal
účastník DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., IČ: 22801936, se sídlem Sokolská 1183/43,
460 01 Liberec I-Staré město s nabídkovou cenou 773 000,00 Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru dodavatele (příloha č. 1) a Rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele s nejvhodnější nabídkou (příloha č. 2)
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 25.05.2018

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným účastníkem
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 29.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Zadávací řízení bylo administrováno oddělením veřejných zakázek. Byla doručena jedna nabídka:
Účastník

IČ

DESIGN 4 – projekty
staveb, s.r.o.

22801936

Sídlo
Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec
I-Staré město

Nabídková cena
v Kč bez DPH
773 000,00

Komise zprvu provedla hodnocení nabídky podle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci.
Následně posuzovala nabídku účastníka. Komise při posouzení splnění kvalifikačních předpokladů
zkoumala, zda účastník v rámci své nabídky předložil čestné prohlášení o splnění kvalifikačních
předpokladů. Z obsahu je zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadovanou kvalifikaci splňuje.
Závěr I. hodnotící komise:
Hodnotící komise se shodla na vyzvání účastníka DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o. k předložení
chybějících originálů dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti a
prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti poddodavatele Miroslava Hefnera.
Závěr II. hodnotící komise:
Doklady, k jejichž předložení byl účastník DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o. vyzván, doložil pouze
z části a to v rozsahu dokladů prokazujících splnění základní a profesní způsobilosti účastníka. Nebyly
doloženy dokumenty prokazující kvalifikaci poddodavatele Miroslava Hefnera.
Komise se shodla, že vyzve účastníka k doložení dokladů prokazujících splnění základní a profesní
způsobilosti poddodavatele.
Závěr III. hodnotící komise:
Komise převzala a zkontrolovala dodané dokumenty. Účastníkem doložené doklady jsou po formální i
obsahové stránce v pořádku.
Hodnotící komise po hodnocení a posouzení nabídky účastníka DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.
konstatovala, že účastník předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázal splnění zadávacích
podmínek v plném rozsahu, a proto doporučuje zadavateli vybrat k uzavření smlouvy nabídku
společnosti DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., IČ: 22801936, se sídlem: Sokolská 1183/43, 460 01
Liberec I-Staré město s nabídkovou cenou 773 000,00 Kč bez DPH

Přílohy:
1. Oznámení o výběru dodavatele
2. Rozhodnutí o výběru
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 1/18
CJ MML

Mgr. Lucie Jírová/
485 243 207

10.5.2018

Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“))

Identifikace veřejné zakázky
„Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Kaplického v Liberci“
Zadavatel
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
(dále jen „Zadavatel“)
Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek pouze jednu
nabídku, a to od viz níže uvedeného účastníka, nebylo z tohoto důvodu provedeno hodnocení
nabídek. Zadavatel s ohledem na skutečnost, že obdržená nabídka splňovala veškeré zákonné
podmínky a požadavky zadavatele, rozhodl v souladu s § 122 odst. 2 zákona o výběru této
nabídky.
Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název:
Sídlo (místo podnikaní a bydliště):

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec

Právní forma

112 - Společnost s ručením omezeným

IČO

228 01 936

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele (zveřejnění na profilu zadavatele).
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele v
souladu s § 243 zákona písemně vzdát.
V příloze Vám zasíláme Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
Děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na další případnou spolupráci.

Za zadavatele: …...........................................
Tibor Batthyány
primátor města Liberec

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

__________________________________________________________________________________________
PR/MS 1/18

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

„Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy
Kaplického v Liberci“
Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. ze dne
rozhoduji o výběru

dodavatele

na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zadavatel vybral dodavatele:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
IČ: 228 01 936
se sídlem: Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
s nabídkovou cenou: 773 000,- Kč bez DPH
(935 330 Kč vč. DPH)

V Liberci dne

Za zadavatele: ..............................................
Tibor Batthyány
primátor města Liberec

