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.

I N F O R M A C E č. 201
pro 19. schůzi rady města 05.11.2019

Informace o změně zadávací dokumentace k VZ "Navýšení kapacit MŠ Pastelka – stavba"

Zpracoval: Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací
Po schválení předložit na zasedání:
Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva
Na základě usnesení rady města č. 900/2019 ze dne 17.9.2019 bylo vyhlášeno zadávací řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem
„Navýšení kapacit MŠ Pastelka – stavba“.
Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Pastelka“ o tři oddělení. V rámci stavebních úprav
bude realizována rekonstrukce stávající budovy mateřské školy a výstavba nového pavilonu. Nová
přístavba bude napojena na stávající objekt MŠ Pastelky. Rekonstrukce stávajícího objektu se týká pouze
prostoru kuchyně v 1NP a nástavby sociálních zařízení v 2NP. V rámci těchto prací budou
zrekonstruovány a nově provedeny inženýrské sítě a zpevněné plochy vč. nového oplocení. V objektu
bude zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Předpokládána hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 44.246.000 Kč bez DPH.
Maximální a nejvýše přípustná hodnota je stanovena ve výši 53.095.200 Kč bez DPH. Předpoklad
realizace rekonstrukce je maximálně 300 kalendářních dnů, a to v období 3/2020 až 12/2020.
Dle směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, kapitola C.
Nadlimitní a podlimitní zakázky, odst. č. 5 odbor strategického rozvoje a dotací informuje o změně
zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Navýšení kapacit MŠ Pastelka – stavba“.
Dne 23.10.2019 a 29.10.2019 obdržel zadavatel od účastníků dotazy týkající se výkazu výměr. Bylo
zjištěno, že v silnoproudu je uveden špatný počet kusů příchytek a chybí jedno kruhové okno. Výkaz
výměr byl projektantem upraven a zadavatel musí navýšit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o
131.000 Kč bez DPH na 44.377.000 Kč bez DPH a maximální hodnotu o 157.200 Kč bez DPH na
53.252.400 Kč bez DPH.
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.

U staveních prací jsou nezpůsobilé výdaje na parkovací plochy a na částečnou rekonstrukci stávající
budovy (z předpokládané hodnoty činí nezpůsobilé výdaje 8,6 mil. Kč bez DPH). Dále mezi nezpůsobilé
výdaje zařadíme částku vysoutěženou nad rámec podané žádosti o dotaci. Žádost o dotaci byla podána do
individuální výzvy č. 88. IROP v listopadu 2018.
Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Jana Kolomazníková referent z oddělení veřejných zakázek.
Finanční prostředky na realizaci projektu jsou požadovány do rozpočtu na příští rok.
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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.

