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.
1. schůze rady města dne: 07.01.2020
Bod pořadu jednání: 13
Vyhodnocení zadávacího řízení na dodávku vybavení pro projekt "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ
Aloisina výšina"
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vybavení odborné učebny pro
projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.
Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal
uchazeč Santal, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 2 058 401 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení výsledků zadávacího řízení na dodávku vybavení
Zpracoval:

Malá Veronika, Bc. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Zámečníkem Jaroslavem, Ing., CSc., primátorem
Vorlovou Danou, Ing., vedoucí oddělení administrace projektů

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
výsledek zadávacího řízení na dodavatele vybavení odborné učebny vypsaného pod názvem
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení" a výběr nejvhodnější nabídky,
kterou podal účastník Santal, spol. s r.o., IČ 42408121, se sídlem Jiráskova 738/II, Třeboň
379 01, s nabídkovou cenou 2 058 401,- Kč bez DPH.
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2 a Rozhodnutí o
výběru dodavatele dle přílohy č. 3

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 13.01.2020

2. po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem dle přílohy č. 4

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.01.2020
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Důvodová zpráva
Dne 6.11.2019 byla vyhlášena, na základě usnesení rady města č. 932/2019 ze dne 1.10.2019, výzva k
podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku vybavení na projekt Integrovaného plánu
rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) „Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Aloisina výšina“.
Podání nabídek do zadávacího řízení bylo ukončeno dne 10.12.2019 v 10:00 hod.
V řádném termínu byly doručeny 3 nabídky.
Nabídky byly hodnoceny podle základního kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídek – nejnižší
nabídková cena. Hodnocena byla celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činila 4.000.000 Kč (bez DPH).
Nabídky podané uchazeči a vyhodnocení hodnotící komise:
Uchazeč
IČ
Santal, spol. s r.o.
Kanona a.s.
Toka a.s.

42408121
04163664
25518526

Nabídková cena v Kč bez DPH
2.058.401
2.520.020
3.248.382,40

Hodnotící komise dne 17.12.2019 vyhodnotila jako vítěznou nabídku od společnosti Santal, spol. s r.o.,
která splnila kvalifikaci a její nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.
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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