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: 36
Schválení projektu Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci, vypsání zadávacího řízení na
stavební práce a podání žádosti o dotaci
Stručný obsah: Odbor strategického rozvoje a dotací předkládá radě města ke schválení projekt
Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci, vypsání zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
stavebních prací a podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
Ministerstva životního prostředí prioritní osa 5 Energetické úspory. Zadávací řízení je zadávané
formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou celkovou hodnotou stavebních
prací ve výši 37 400 000 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení realizace projektu Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci
Zpracoval:

Vorlová Dana, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing., náměstkyní primátora
Kalousem Pavlem Mgr., vedoucím odboru školství a sociálních věcí
Joklem Zdeňkem, Ing., vedoucím odboru ekonomiky
komisí pro veřejné zakázky dne 25.2.2020

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:
1/4

2/4

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. záměr projektu „Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci“ dle přílohy č.1
2. vypsání zadávacího řízení realizovaného formou zjednodušeného podlimitního řízení
zhotovitele stavebních prací pro projekt OPŽP „Energetické úpory ZŠ Kaplického v
Liberci“ a návrh Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace dle přílohy č. 2.
3. zahájení přípravy k podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
projektu „Energetické úpory ZŠ Kaplického v Liberci“

jmenuje
1. Hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, ve složení:
1.
2.
3.
4.
2.
1.
2.
3.
4.

Jmenovaní členové:
Ing. Radka Kotasová Loučková
Ing. Michaela Maturová
Bc. Petr Machatý
Ing. Hana Kotanidisová

náměstkyně primátora
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
specialista oddělení administrace projektů

Seznam náhradníků hodnotící komise:
PhDr. Mgr. Ivan Langr
náměstek primátora pro kulturu, školství,
sociální věci a cestovní ruch
Ing. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru majetkové správy
Ing. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Pavel Smarž
technický specialista odboru strategického
rozvoje a dotací

ukládá
1. zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací.
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.05.2020

2. připravit žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí a předložit radě města k
projednání
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.05.2020
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Důvodová zpráva
V návaznosti na schválený projektový námět předkládáme RM ke schválení projektový záměr
projektu „Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci“. Současně předkládáme RM ke schválení
vyhlášení zadávacího řízení na stavební práce, kdy z důvodu výskytu zvláště chráněných
živočichů je nezbytně nutné realizovat zateplení budov v období od 31.8 do 30.10.
Realizace celé stavby, tj. instalace VZT s výstupem na střechu budovy, zateplení budov školy,
rekonstrukce kuchyně, instalace akustických panelů a rekonstrukce otopné soustavy je plánovaná
na 120 dní, proto je nejvhodnější zahájení stavby od 1.7. tak, aby byla kompletní rekonstrukce
ukončena do 30.11.
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 Smlouvy o dílo.
Podkladem pro plnění smlouvy, resp. pro provedení stavebních prací, je DPS, která je ke stažení:
https://cloud.liberec.cz/index.php/s/ngBaylu4iaIodnA/download
a kuchyně:
https://cloud.liberec.cz/index.php/s/hwU9JnHWPbvX8MJ
Předmět zakázky zahrnuje:
 provedení stavebních prací,
 zpracování realizační dokumentace stavby,
 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky, ve výši 37 400 000 Kč bez DPH, byla zadavatelem
stanovena jako maximální a nejvýše přípustná nabídková cena.
Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídek nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Zadávací dokumentace, včetně smlouvy o dílo, byla připomínkována odborem majetkové správy a
odborem právním a veřejných zakázek. Administrátorem veřejné zakázky je Mgr. Lucie Jírová, referent
oddělení veřejných zakázek.
Škola bude vystěhována k 1.7., harmonogram prací byl projednán s odborem školství, náměstkem
primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivanem Langrem a ředitelem
školy Mgr. Pavlem Zeronikem.
Projekt byl zařazen do investičního plánu roku 2020 a navýšení rozpočtu bude požadováno v dalším
RO.
Dle článku VII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.
Zveřejnění podle čl. VII 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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