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.
14. schůze rady města dne: 27.08.2019
Bod pořadu jednání: 44
Vyloučení účastníka ZŘ na stavbu k projektu MŠ Motýlek
Stručný obsah: Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ
„Navýšení kapacit MŠ Motýlek“, spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise
doporučila zadavateli vyloučení účastníka INVEST, s. r. o., se sídlem: Pod Skalkou 779/7, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČ 27263568.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyloučení účastníka zadávacího řízení
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

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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vyloučení účastníka zadávacího řízení INSTAV stavební práce, s.r.o., se sídlem: Pod
Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27263568, s nabídkovou cenou
10.192.952,05Kč bez DPH., ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „Navýšení
kapacit MŠ Motýlek - stavba"
ukládá
zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení dle
přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 03.09.2019
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 637/2019 ze dne 18.6.2019 odbor strategického rozvoje a dotací vypsal ve
spolupráci s oddělením veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení veřejnou
zakázku na dodavatele stavebních prací pro projekt IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“,
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládána hodnota
veřejné zakázky činila 10.789.000 Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná hodnota byla
zadavatelem stanovena ve výši 12.947.800 Kč bez DPH.
Podání nabídek do této veřejné zakázky bylo ukončeno 22.7.2019 a v řádném termínu byly doručeny tři
nabídky:
Účastník

IČ

Nabídková cena bez DPH

Pořadí

INSTAV stavební práce, s.r.o.

27263568

10.192.952,05

1.

čekro CZ s.r.o.

28750187

10.419.235,17

2.

Pozemní stavitelství s.r.o.

47781874

11.438.978,78

3.

Nabídky byly hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotící komise
vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka INSTAV stavební práce, s.r.o., se
sídlem Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27263568, s nabídkovou cenou
10.192.952,05 Kč bez DPH.
Hodnotící komise při posouzení nabídky účastníka zjistila nesoulad mezi výkazem výměr poskytnutým
zadavatelem jako příloha č. 4 zadávací dokumentace a výkazem výměr předloženým účastníkem
v rámci nabídky. Zadavatel ve výkazu výměr části „část – STAV – stavební část“ u položky č. 199
stanovil množství 358,123 t, účastník u této položky uvedl pouze 335 t, čímž změnil zadávací podmínky
stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel nadto v zadávací dokumentaci kap. 7 Způsob zpracování
nabídkové ceny vylučuje možnost jakýchkoliv zásahů, vyjma doplnění ceny, do obsahu či množství
stanovených zadavatelem v položkách výkazu výměr.
Účastník tak nesplnil podmínky stanovené zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky a zadávací
dokumentaci. Hodnotící komise na základě výše uvedeného doporučuje účastníka INSTAV
stavební práce, s.r.o., se sídlem Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27263568, ze
zadávacího řízení vyloučit.
Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Jana Kolomazníková - referent z oddělení veřejných zakázek.
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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