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.
4. schůze rady města dne: 18.02.2020
Bod pořadu jednání: 31
Vyhodnocení ZŘ na stavbu MŠ Pastelka
Stručný obsah: Vyhodnocení ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Navýšení
kapacit MŠ Pastelka“, spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila
zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník World Invest, v. o. s.
s nabídkovou cenou 42 558 802,49 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: vyhodnocení ZŘ na stavební práce
Zpracoval:

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

Projednáno s:

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

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 stavebních prací a výběr nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku „Navýšení kapacit MŠ Pastelka - stavba“, kterou podal účastník World
Invest v.o.s. se sídlem Obecní 23, 431 11 Otvice, IČ 14868938, s nabídkovou cenou
42.558.802,49 Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele dle Přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 24.02.2020

2. po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem dle Přílohy č. 2
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 16.03.2020
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 900/2019 ze dne 17.9.2019 odbor strategického rozvoje a dotací vypsal ve
spolupráci s oddělením veřejných zakázek formou otevřeného podlimitního řízení veřejnou zakázku na
dodavatele stavebních prací pro projekt „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“, spolufinancovaného
z Integrovaného regionálního operačního programu.
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. V novém pavilonu (přístavbě) vzniknou 3 oddělení po 25
místech, z toho jedno oddělení pro děti ve věku 2-3 let. Ve stávající budově v 2.NP se bude nacházet
jedno oddělení pro 21 dětí. Celkem dojde k navýšení kapacit mateřské školy o 39 míst, z toho 25 míst
pro děti od 2-3 let.
Předpokládána hodnota veřejné zakázky činila 44.377.000 Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná
hodnota byla zadavatelem stanovena ve výši 53.252.400 Kč bez DPH.
Termín plnění byl zadavatelem stanoven v délce 300 kalendářních dnů ode dne předání staveniště a to
v období 4/2020 až 1/2021. Vzhledem k rozsahu stavebních prací, bude škola po celou dobu výstavby
vystěhována. Odbor školství a sociálních věcí zajistí dětem náhradní prostory v jiných školkách.
S panem ředitelem je ohledně rekonstrukce neustále komunikováno.
Podání nabídek do této veřejné zakázky bylo ukončeno 4.12.2019 a v řádném termínu bylo doručeno 11
nabídek. Pořadí je uvedeno v příloze č. 3.
Hodnotící komise doporučila zadavateli výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník World
Invest v.o.s. se sídlem Obecní 23, 431 11 Otvice, IČ 14868938, s nabídkovou cenou 42.558.802,49 Kč
bez DPH (51.496.151,01 Kč včetně DPH).
U staveních prací jsou nezpůsobilé výdaje na parkovací plochy a na částečnou rekonstrukci stávající
budovy (předpokládané nezpůsobilé výdaje činí 9,7 mil. Kč včetně DPH).
Finanční podporu na způsobilé výdaje (cca 41,8 mil Kč včetně DPH) lze získat následovně:
-

max. 85 % dotace (cca 35,53 mil Kč včetně DPH);

-

max. 5 % ze státního rozpočtu ČR (cca 2,09 mil Kč včetně DPH);

-

min. 10 % spoluúčast SML (cca 4,18 mil Kč DPH).

Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Jana Kolomazníková - referent z oddělení veřejných zakázek.
Rozpočtová věta:
ORJ2

000400140000

Název ORJ2
ODPA

003113

POL

6121

UZ

000000000

ORJ

0000000208

ORG

0021295000000

Text ORG

Navýšení kapacit MŠ – MŠ Pastelka

Rozpočet schválený

19 160 000,00
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Rozpočet upravený

19 160 000,00

ORJ2

000400140000

Název ORJ2
ODPA

003113

POL
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UZ

000000000

ORJ

0000000208

ORG

Rozpočet schválený

0021295004000
Navýšení kapacit MŠ – MŠ Pastelka předfin
42 190 000,00

Rozpočet upravený

42 190 000,00

Text ORG

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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