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.
6. schůze rady města dne: 17.03.2020
Bod pořadu jednání: 28
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec,
zajištění havarijního stavu krovu objektu Máchova 603, Liberec – Horní Růžodol
Stručný obsah: Radě města je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM za
účelem zajištění havarijní opravy střechy objektu Máchova 603, Liberec – Horní Růžodol.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení výjimky ze směrnice.
Zpracoval:

Hozák Miroslav - vedoucí oddělení správy sportovních objektů

Projednáno s:

Karbanem Zbyňkem, Ing, náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkou
správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

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
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města na akci
„Havarijní oprava střechy Máchova 603, Liberec - Horní Růžodol”.
2. uzavření smluvního vztahu na vlastní realizaci výše uvedené opravy se zhotovitelem
Karlem Vancem, Mšenská 3987/62, 466 04 Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, za cenu
dle nabídky v celkové maximální výši 372 725 Kč bez DPH.
ukládá
zajistit uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem Karel Vanc, Mšenská 3987/62, 466 04
Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, za cenu dle nabídky v celkové maximální výši 372
725 Kč bez DPH.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.06.2020
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Důvodová zpráva
Radě města je předkládán materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM za účelem zajištění havarijní
opravy střechy na objektu Máchova 603, Liberec - Horní Růžodol.
Tento objekt spravuje na základě Koncesní smlouvy (dále jen KS) společnost SFM Liberec s.r.o.,
Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol. Tato společnost na základě bodu 13. KS
provádí veškeré drobné opravy a údržbu na svěřených objektech v souladu s bodem 14. 4. KS.
V průběhu letošní zimy upozornil provozovatel zadavatele v souladu s bodem 9. 3. KS na stav krovu
výše uvedeného objektu. Po prověření specialistou v oboru byl zjištěn stav, který svým rozsahem
neodpovídá bodu 13. 4. ani 14. 4. KS (opravy zajištěné provozovatelem).
Odbor majetkové správy nechal odbornou firmou udělat několik sond do výše uvedeného střešního
pláště. Na základě těchto sond byla vypracována společností Karel Vanc, Mšenská 3987/62, 466 04
Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou cenová kalkulace k odstranění havarijního stavu. Tato nabídka
zohledňuje nejhorší místa rozsáhlého střešního pláště. Jedná se o nezbytné zajištění nosných částí krovu
střešního pláště. Dojde k výměně nosných trámů střešního pláště včetně bednění a instalaci
odvětrávacích komínků.
Poptávkové řízení bylo realizováno přímým oslovením následujících firem:
ASANO, spol. s r.o. IČ 25017381
Zdeněk Pivrnec

IČ 13932993

Karel Vanc

IČ 12808865

Nabídku podal jediný Karel Vanc, Mšenská 3987/62, 466 04 Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, IČ
12808865.
Společnost ASANO, spol. s r.o. se omluvila, že nemají kapacity na realizaci, třetí oslovený nereagoval a
svou nabídku nepodal.
Více nabídek se nám nepodařilo z důvodu vytíženosti odborných firem a komplexnosti zakázky zajistit.

Za odbor majetkové správy DOPORUČUJEME udělit výjimku ze směrnice a schválit realizaci
stavebních prací se společností Karel Vanc, Mšenská 3987/62, 466 04 Jablonec nad Nisou, Mšeno nad
Nisou, IČ 12808865.
Zakázka bude hrazena z následující položky rozpočtu odboru majetkové správy:
ORJ2

400130046

Název ORJ2

Oddělení správy sportovních objektů

ODPA

3412

POL

5171

UZ

0

ORJ

1

ORG

21697000014

Text ORG

Máchova (Sport Park) - provoz

Rozpočet schválený

500.000,-

Rozpočet upravený

500.000,-
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Zajištění havarijního stavu konstrukce střechy Máchova 603
Příloha č. 2 - Zajištění havarijního stavu konstrukce střechy Máchova 603
Příloha č. 3 - Zajištění havarijního stavu konstrukce střechy Máchova 603
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