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.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 38
Vypsání ZŘ na TDS a BOZP v rámci projektu "Centrum aktivního života"
Stručný obsah: Vypsání ZŘ na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP v rámci projektu
„Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum
aktivního života“, spolufinancovaného z Evropské unie. Veřejná zakázka bude zadávána formou
zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou a maximální hodnotou 2 660 000 Kč bez
DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: vypsání ZŘ na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Vorlovou Danou, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů
Zámečníkem Jaroslavem Ing., CSc. - primátorem
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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vypsání podlimitní veřejné zakázky na služby zadávanou formou zjednodušeného
podlimitního řízení v rámci projektu „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby
polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“ 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. Jaroslav Zámečník, CSc.
2. Ing. Michaela Maturová
3. Ing. arch. Jan Lajksner
rozvoje a dotací
4. Bc. Petr Machatý
Náhradníci:
1. Mgr. Jiří Šolc
města a informační technologie
2. Ing. Jaroslav Schejbal
3. Pavel Smarž
rozvoje a dotací
4. Ing. Hana Kotanidisová
projektů

primátor
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
technický specialista odboru strategického
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
náměstek primátora pro technickou správu
vedoucí odboru majetkové správy
technický specialista odboru strategického
specialista oddělení administrace

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele služeb TDS a BOZP
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.04.2020
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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 "Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního
komunitního centra – Centrum aktivního života“ (dále jen „CAŽ“).
Projekt CAŽ obsahuje stavební úpravy a pořízení vybavení, které umožní smysluplnou a efektivní náplň
pro dlouhodobě nevyužívané rozsáhlé prostory bývalé Oblastní galerie Liberec. Hlavním cílem projektu
je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, tzv. „Centrum aktivního života“, tedy veřejnosti přístupné
víceúčelové zařízení, které má nabídnout především širší spektrum sociálních služeb a aktivní trávení
volného času místním komunitám.
Na základě usnesení č. 1132/2019 ze dne 19.11.2019 bude vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na
stavební práce. Nyní radě města předkládáme veřejnou zakázku na služby (zajištění TDS a koordinátora
BOZP) zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Předpokládána hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná
ve výši 2.660.000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je stanoven od 5/2020 až
12/2021.
Podkladem pro vyhlášení zadávacího řízení je Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace,
Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně výkazu výměr a návrh Příkazní smlouvy.
Podkladem pro plnění smlouvy, resp. pro provedení stavebních prací, je DPS.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
zpracování plánu (aktualizaci) BOZP a příprava hlášenky na OIP;

a)

b)
zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Účastník se zavazuje zajišťovat funkci
koordinátora BOZP v rámci pokynů zadavatele a dle této zakázky v souvislosti s realizací uvedeného
projektu a zadavatel se zavazuje zaplatit za tyto činnosti účastníkovi smluvenou odměnu;
c)
zajištění funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a inženýrská činnost před
zahájením a při realizaci stavby;
inženýrská činnost k předání dokončené stavby a ke kolaudaci stavby.

d)

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž bude hodnocena bodovým
systémem:
1. Kritérium: Celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria 80 %
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH
2. Kritérium: Zkušenost zástupce TDS - váha kritéria 20 %
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit zkušenosti TDS, tedy množství doložených referenčních
zakázek v oblasti rekonstrukce památkově chráněných objektů nebo objektů v památkových zónách a
památkových rezervacích.
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.
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Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Nikola Martinetz, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Finanční prostředky jsou v rozpočtu 2020 v poměrné části, zbytek bude nárokován do rozpočtu 2021.
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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.
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