STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 57
Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ Motýlek"
Stručný obsah: Vypsání ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Navýšení
kapacit MŠ Motýlek“, spolufinancovaného z Evropské Unie. Veřejná zakázka bude zadávána
formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 10 789 000 Kč bez DPH
a maximální hodnotou 12 947 800 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vypsání ZŘ na dodavatele stavebních prací
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Vorlovou Danou, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů
Němečkem Jiřím Ing., CSc., - náměstkem primátora
Komisí pro veřejné zakázky

Předkládá:

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

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/4

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele
stavebních prací v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ a návrh Výzvy k podání
nabídky a zadávací dokumentace dle přílohy č. 1
jmenuje
Hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, ve složení:
Jmenovaní členové:
1. Ing. Jiří Němeček CSc
2. Ing. Michaela Maturová
3. Ing. arch. Jan Lajksner
4. Petr Machatý

náměstek primátora
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Náhradníci:
1. Mgr. Jiří Šolc
2. Pavel Smarž
3. Ing. Hana Kotanidisová
4. Vladimír Vavřena

náměstek primátora
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor majetkové správy

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací a výsledek
zadávacího řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.08.2019
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Důvodová zpráva
V návaznosti na schválený projektový námět a strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje území
aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou“, který byl schválen usnesením č. 637/2015, a na jeho základě
byla zahájena příprava projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“.
Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“ o jedno oddělení. Celkem se kapacita
školy navýší o 27 míst, z toho 16 míst bude pro děti ve věku 2-3 let. V rámci projektu bude zajištěna
bezbariérovost objektu a bude upravena venkovní zahrada mateřské školy. Žádost o dotaci do
IPRÚ/IROP bude podána po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací, předpokládaný
termín podání žádosti je září 2019.
Na základě zpracované projektové dokumentace od firmy FS Vision, s.r.o. bude vyhlášeno zadávací
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která bude zadána formou zjednodušeného
podlimitního řízení v souladu s ustanovením§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Stavební úpravy se týkají pouze jednoho pavilonu MŠ, nástavba pro navýšení kapacity školy a realizace
bezbariérových úprav objektu. Na stávající jednopodlažní objektu bude provedena nástavba, vestavěný
výtah a nové vnitřní schodiště. V rámci řešení bezbariérového přístupu budou nově provedeny dvě
vnější přístupové bezbariérové rampy. U stavebních prací se nepředpokládají žádné neuznatelné výdaje.
Předpokládána hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 10.789.000 Kč bez DPH.
Maximální a nejvýše přípustná hodnota je stanovena ve výši 12.947.800 Kč bez DPH.
Předpoklad realizace rekonstrukce je maximálně 270 kalendářních dnů, a to v období 9/2019 až 5/2020.
Ředitelka mateřské školy písemně odsouhlasila realizaci stavebních prací během plného provozu školy.
Podkladem pro vyhlášení výběrového řízení je Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace,
Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně výkazu výměr a návrh Smlouvy o dílo.
Podkladem pro plnění smlouvy, resp. pro provedení stavebních prací, je DPS.
Předmět zakázky zahrnuje:
-

provedení stavebních prací;
zpracování realizační dokumentace stavby;
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
zpracování dokumentace o geodetickém zaměření stavby.

Nabídky budou hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je nejnižší
nabídková cena.
Finanční podporu na způsobilé výdaje lze získat následovně:
-

max. 85 % dotace (z celkových způsobilých výdajů);
max. 5 % ze státního rozpočtu ČR (z celkových způsobilých výdajů);
min. 10 % spoluúčast SML.

Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Jana Kolomazníková referent z oddělení veřejných zakázek.
Ve schváleném rozpočtu města nyní nemáme dostatečné finanční krytí. Do rozpočtového opatření v
červnu 2019 byly zařazeny výdaje, které předpokládáme na realizaci v období 9-12/2019. V níže
uvedených tabulkách jsou již uvedeny částky po schválení červnového rozpočtového opatření.
ORJ2
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Název ORJ2
ODPA

003111

POL

6121

UZ

000000000

ORJ

0000000117

ORG

0021294000000

Text ORG

Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek

Rozpočet schválený

0

Rozpočet upravený

1090000

ORJ2

000300140045

Název ORJ2
ODPA

003111

POL

6121

UZ

000000000

ORJ

0000000117

ORG

0021294004000

Text ORG

Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek-dotace

Rozpočet schválený

0

Rozpočet upravený

3700000

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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