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: 42/2
Vyhodnocení ZŘ na dodavatele projektové dokumentace k projektu "Sociální bydlení města
Liberce – Na Žižkově"
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR,
DSP, DPS), inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Integrovaného
plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce –
Na Žižkově“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální
infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučení
účastníka AFI ARCHITEKTI, s. r. o., a výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou podal
účastník DigiTry Art Technologies, s. r. o., s nabídkovou cenou 4 850 000 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu
Zpracoval:

Jurašková Helena, Bc. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Vorlovou Danou, Ing., pracovník odboru strategického rozvoje a dotací
Loučkovou Kotasovou Radkou, Ing., náměstkyní primátora pro strategický rozvoj
a dotace

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
1. vyloučení účastníka zadávacího řízení AFI ARCHITEKTI, s.r.o., se sídlem U Andělky
43, 162 00 Praha 6, IČ 08074631, ze zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na
služby zadávanou formou otevřeného řízení s názvem: „Sociální bydlení města Liberce Na
Žižkově – projektová dokumentace“
2. výsledek zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru projektu „Sociální bydlení města Liberce –
Na Žižkově“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník DigiTry Art
Technologies s. r. o., IČ 019 30 249, se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, s nabídkovou
cenou 4 850 000,- Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2020

2. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2,
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2020

3. po uplynutí lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
dle přílohy č. 3

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.04.2020
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 1053/2019 rady města Liberec, dne 5. 11. 2019 odbor strategického rozvoje
a dotací vypsal, ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek, formou otevřeného řízení, veřejnou
zakázku na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS), inženýrské činnosti, BOZP
a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově“, spolufinancovaného
z Integrovaného regionálního operačního programu - Sociální infrastruktura - Integrované projekty
IPRÚ.
Předpokládána hodnota veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace činila 5.000.000 Kč bez
DPH.
Podání nabídek do této veřejné zakázky bylo ukončeno 17. 8. 2018 a v řádném termínu byly doručeny
čtyři nabídky:
Účastník
G DESIGN, spol. s r. o.
AFI ARCHITEKTI, s. r. o.
DigiTry Art Technologies s. r. o.
Projecticon s. r. o.

IČ
25466810
08074631
01930249
28809459

Nabídková cena bez DPH
3 144 000,00 Kč
3 405 000,00 Kč
4 850 000,00 Kč
4 100 000,00 Kč

Pořadí
3.
1.
2.
4.

Nabídky byly hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti. Celková ekonomická
výhodnost nabídky byla hodnocena bodovým systémem dle kritérií uvedených níže:
Číslo
kritéria

Váha
kritéria

1.

60 %

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

40 %

Zkušenosti hlavního inženýra projektu zaměřené na výstavbu
bytových domů

2.

Popis kritéria

Členové hodnotící komise provedli nejprve hodnocení nabídek podle pravidel uvedených v Zadávací
dokumentaci a následně posoudili splnění podmínek účasti v zadávacím řízení účastníkem s
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, tedy nabídky společnosti AFI ARCHITEKTI, s.r.o.
Po posouzení nabídky byl dodavatel vyzván, v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona, k předložení
originálů nebo ověřených kopií kvalifikačních dokladů a informací a dokladů dle § 122 odst. 5 zákona.
Lhůta pro předložení požadovaných dokladů byla stanovena nejpozději do 14.02.2020 do 10:00 hod.
Výzva byla společnosti AFI ARCHITEKTI, s.r.o. dodána do datové schránky dne 24.01.2020.
Dne 13.02.2020 obdržel zadavatel žádost o prodloužení lhůty pro předložení požadovaných dokladů o
14 dní. Hodnotící komise akceptovala žádost o prodloužení a prodloužila lhůtu pro předložení dokladů
do 28.02.2020 10:00 hod. Do tohoto stanoveného termínu dodavatel doručil na e-mail referentky
oddělení veřejných zakázek tomankova.marketa@magistrat.liberec.cz v prostých kopiích pouze Přehled
realizovaných zakázek, složení projekčního týmu a osvědčení o autorizaci s vyjádřením, že zbytek
dokladů bude dodán dne 02.03.2020. Další doklady však již zadavatel od účastníka AFI
ARCHITEKTI, s.r.o. neobdržel.
Z výše uvedeného důvodu hodnotící komise doporučuje vyřadit nabídku účastníka AFI
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ARCHITEKTI, s.r.o. a v souladu s § 48 odst. 2 zákona vyloučit z další účasti v tomto zadávacím
řízení a výběr nejvhodnější nabídky, který proběhl na 2. jednání hodnotící komise dne 10. 3. 2020,
kterou podal účastník DigiTry Art Technologies s. r. o., IČ 019 30 249, se sídlem V Jámě 699/1,
110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 4 850 000,- Kč bez DPH.
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. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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