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.
5. schůze rady města dne: 03.03.2020
Bod pořadu jednání: 17
Revokace usnesení 52/2020
Stručný obsah: Předkládáme ke schválení dokument měnící část schváleného usnesení, konkrétně
adresu vybraného dodavatele. Jedná se o opravu administrativní chyby, tato změna nemá vliv na
další skutečnosti týkající se veřejné zakázky.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Revokace usnesení
Zpracoval:

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:
Karban Zbyněk, Ing., náměstek primátora
Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 2
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
schvalovací část usnesení č. 52/2020 schváleného Radou města Liberec ve znění "výsledek
zadávacího řízení na zakázku vedenou formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem
„Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy koupelen – B“ a výběr nejvhodnější nabídky,
kterou podal účastník Jan Šeliga, IČ: 10431276 se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01
Liberec, s nabídkovou cenou 1 588 080 Kč bez DPH
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zakázku vedenou formou zjednodušeného podlimitního
řízení s názvem „Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy koupelen – B“ a výběr
nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník Jan Šeliga, IČ: 10431276 se sídlem Americká
585/48, 460 07 Liberec III-Jeřáb, s nabídkovou cenou 1 588 080 Kč bez DPH
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Důvodová zpráva
Původní schválené usnesení s chybnou adresou, která nemá vliv na výběr zhotovitele. Jedná se o opravu
administrativní chyby z důvodu požadavku odboru PR:
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zakázku vedenou formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem
„Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy koupelen – B“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal
účastník Jan Šeliga, IČ: 10431276 se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec, s nabídkovou
cenou 1 588 080 Kč bez DPH
Nové usnesení:
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zakázku vedenou formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem
„Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy koupelen – B“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal
účastník Jan Šeliga, IČ: 10431276 se sídlem Americká 585/48, Liberec III-Jeřáb, s nabídkovou cenou
1 588 080 Kč bez DPH.
Materiál je, z důvodu, že usnesení neovlivňuje výběr zhotovitele, bez ukládací části.
Materiál byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek, Ing. Janou Kolomazníkovou a Mgr.
Marcelou Hegrovou.

Přílohy:
Příloha č. 1 Oznámení o výběru - ZPŘ
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

PR/MS 33/19
CJ MML 007591/20

Kolomazníková/485243497

V Liberci dne

Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené dle § 122 odst. 1 a § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))
1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
Identifikační údaje veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy koupelen - B
Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
2. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky následujícího dodavatele:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČO

Jan Šeliga
Americká 585/48, 460 10 Liberec
10431276

3. Odůvodnění výběru
Výsledek hodnocení nabídek
Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti – kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pořadí nabídek je
následující:

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Účastník

Nabídková cena v Kč bez DPH

Pořadí

1.588.080 Kč

1.

STYLSTAV Liberec s.r.o.

1.662.346,69 Kč

2.

Rychlé stavby s.r.o.

1.876.078,90 Kč

3.

Pozemní stavitelství s.r.o.

1.944.621,27 Kč

4.

Čekro CZ s.r.o.

2.096.920,85 Kč

5.

EVOSA spol. s r.o.

2.158.000 Kč

6.

STAVO-UNION, stavební
společnost s.r.o.

2.199.194 Kč

7.

3.019.583,98 Kč

8.

Jan Šeliga

OTISTAV s.r.o.

Vybraný dodavatel splnil jak všechny požadavky kvalifikace, tak i zadávací podmínky.
Vybraný dodavatel je povinen ve smyslu § 105 odst. 3 zákona nejpozději do 10 pracovních
dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit zadavateli identifikační údaje
poddodavatelů, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikování podle věty
první a kteří by se měli následně zapojit do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni
před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
4. Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele (zveřejnění na profilu zadavatele).
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

Za zadavatele: …………..…..........................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec
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