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: 08.01.2019
Bod pořadu jednání: 10
Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele vybavení v rámci projektu Azylový dům pro ženy a
rodiny s dětmi
Stručný obsah: Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele vybavení v rámci projektu IPRÚ
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu – 61. výzva – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ.
Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal
účastník Kanona a.s.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyhodnocení výběrového řízení na dodávky
Zpracoval:

Futóová Veronika, Mgr. - vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

Projednáno s:

Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora
PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - pověřena zastupováním funkce vedoucího 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 výběrového řízení na dodávky na veřejnou zakázku „Azylový dům pro
ženy a rodiny s dětmi – vybavení“, Office Depot s.r.o., IČ 64942503, se sídlem Floriánova
2461, 253 01 Hostivice, pro neúplnost a nekompletnost podané nabídky
2. výsledek výběrového řízení na dodávky a výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení“, kterou podal účastník Kanona a.s.,
IČ 04163664, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka dle Přílohy č. 1,
Oznámení o výběru dodavatele vybavení dle Přílohy č. 2 a Rozhodnutí o výběru dodavatele
vybavení dle Přílohy č. 3
P: Maturová Michaela, Ing. - pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
T: 01.02.2019

2. zajistit uzavření Kupní smlouvy s vybraným účastníkem Kanona a.s., IČ 04163664, se
sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, dle Přílohy č. 4
P: Maturová Michaela, Ing. - pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
T: 28.02.2019
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 1176/2018, dne 16. 10. 2018, vypsání výběrového řízení na
dodavatele vybavení v rámci projektu IPRÚ „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“,
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – 61. výzva – Sociální
infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ. Veřejná zakázka na dodávky byla zadána jako veřejná
zakázka malého rozsahu s uveřejněnou výzvou.
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla vyhlášena a zveřejněna dne 19. 10. 2018 s tím,
že lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 19. 11. 2018 a následně prodloužena (na základě
doplňujících informací) do 26. 11. 2018 do 13:00 hodin.
Veřejná zakázka byla soutěžena v rozsahu dodání vybavení azylového domu (včetně případné
montáže, dopravy apod.):
 interiérové vybavení společných prostor pro klienty (sociální zařízení, společenská místnost,
kuchyň s jídelnou, herna pro děti, prádelna, skladové prostory);
 kancelářské vybavení prostor pro personál (recepce, 2 kanceláře, technická místnost, konzultační
místnost, skladové prostory);
 zahradní domek na nářadí.
Pokoje pro ženy (celkem 6 pokojů) a byty pro rodiny s dětmi (3 byty) budou vybaveny v rámci jiného
projektu, realizovaného partnerem projektu (poskytovatelem sociálních služeb) společností Návrat,
o.p.s.
Termín plnění byl zadavatelem stanoven v délce maximálně 7 kalendářních dnů od doručení
písemné výzvy objednatelem dodavateli, přičemž výzva bude odeslána po ukončení stavebních prací.
Realizaci zakázky tak předpokládáme v měsíci březnu 2019.
Předpokládaná hodnota zakázky činila 911.725,- Kč bez DPH (1.103.187,- Kč včetně DPH). Tato
byla stanovena jako maximální a nejvýše přípustná hodnota pro uchazeče.
Zadavateli byly ve stanovené lhůtě doručeny 3 nabídky, a to:
 Office Depot s.r.o. (Hostivice) s nabídkovou cenou 697.764,71 Kč (bez DPH);
 Kanona a.s. (Praha) s nabídkovou cenou 752.180,00 Kč (bez DPH);
 ABCD Služby školám s.r.o. (Liberec) s nabídkovou cenou 862.235,00 Kč (bez DPH).
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, tedy nejnižší nabídkové ceny.
Hodnotící komise, ve dnech 26. 11. 2018 až 6. 12. 2018 posoudila splnění zadávacích podmínek (viz
Příloha č. 5), s tím, že vyzvala uchazeče Office Depot s.r.o. a Kanona a.s. k vysvětlení mimořádně nízké
a mimořádně vysoké nabídkové ceny konkrétních jednotlivých položek nabídkového rozpočtu (viz
Příloha č. 6). Uchazeč Office Depot s.r.o., jehož nabídka byla nejnižší, v průběhu vysvětlení navýšil
svou nabídkovou cenu o 10.000,00 Kč (bez DPH). Hodnotící komise tak posoudila nabídku tohoto
uchazeče jako nekompletní a neúplnou, když změna původní nabídky není možná. Na základě
uvedeného hodnotící komise doporučuje zadavateli vyloučení účastníka z výběrového řízení. Jako
vítěznou vyhodnotila hodnotící komise nabídku uchazeče Kanona a.s., s nabídkovou cenou
752.180,00 Kč bez DPH (910.137,80 Kč včetně DPH), kdy doporučuje zadavateli uzavření kupní
smlouvy s uvedeným vybraným účastníkem.
Finanční podporu na pořízení vybavení azylového domu (pokud byly poskytovatelem dotace všechny
výdaje uznány jako způsobilé, přičemž nepředpokládáme žádné nezpůsobilé výdaje; když žádost o dotaci
byla Řídícím výborem IROP schválena k financování s tím, že do 02/2019 bude vydán právní akt) lze
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získat následovně:
o 85 % dotace z EU – 773.617,13 Kč;
o 5 % ze státního rozpočtu ČR – 45.506,89 Kč;
o 10 % spoluúčast SML – 91.013,78 Kč.
Dle čl. VIII 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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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