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.
11. schůze rady města dne: 19.05.2020
Bod pořadu jednání: 33
Vypsání ZŘ na stavební práce a podání dotační žádosti projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ
Na Výběžku"
Stručný obsah: Vypsání ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“, spolufinancovaného z Evropské Unie a podání žádosti
projektu v rámci 28. výzvy IPRÚ – Infrastruktura pro vzdělávání. Veřejná zakázka bude
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 24 000 000 Kč
bez DPH (29 040 000 Kč včetně DPH).

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vypsání ZŘ na dodavatele stavebních prací
Zpracoval:

Malá Veronika, Bc. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Loučkovou Kotasovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora
Vorlovou Danou, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů
Kalousem Pavlem, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
komisí pro veřejné zakázky 12.5.2020

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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
jmenuje
Hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, ve složení:
Jmenovaní členové:
1. Ing. Radka Loučková Kotasová
2. Ing. Michaela Maturová
3. Pavel Smarž
4. Bc. Petr Machatý

náměstkyně primátora
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Náhradníci:
1. PhDr. Mgr. Ivan Langr
2. Ing. Dana Vorlová
3. Bc. Veronika Malá
4. Vladimír Vavřena

náměstek primátora
vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor majetkové správy

schvaluje
1. vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele
stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“ a návrh
Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace dle přílohy č. 1
2. zahájit přípravu podání žádosti o podporu na projekt IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Na Výběžku“ v rámci vyhlášené výzvy IPRÚ č. 28 - Infrastruktura základních škol ve
vazbě na výzvu 67 Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro
vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ
ukládá
1. zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací a výsledek
zadávacího řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 14.07.2020

2. zpracovat žádost o podporu na projekt IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na
Výběžku“ a předložit žádost ke schválení radě města
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.10.2020
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec (dále i SML) zřizuje (k 1. 2. 2020) celkem 18 základních škol, 2 základní a
mateřské školy a 1 základní školu zřizovanou podle § 16 školského zákona (dále jen ŠZ). Tyto
vzdělávací instituce pokrývají především potřebu zhruba 103 tisíc obyvatel města, vč. cizinců. Město
však nezajišťuje plnění povinné školní docházky pouze pro vlastní obyvatele včetně městského obvodu
Vratislavice n. N., nýbrž, s ohledem na své postavení v územním uspořádání ČR, i pro mnohé přilehlé
obce v rámci ORP i okresu Liberec (především jde o Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most, Stráž nad
Nisou, Kryštofovo Údolí, Chrastavu aj.), z nichž některé zřizují vlastní školy.
V minulých letech, v době demografického růstu, docházelo k přeměně odborných učeben na kmenové
učebny a bylo upuštěno od prostor k výuce odborných předmětů např.: cvičné kuchyňky, šicí dílny,
dílny na technické činnosti, pěstitelské práce, pozemky aj. Školy se soustředily na vybudování zázemí
pro informační a komunikační technologie a výuku cizích jazyků, přesto učebny v současné době nemají
dostatečnou kapacitu
V návaznosti na schválený projektový námět a strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje území
aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou“, který byl schválen usnesením č. 637/2015, a na jeho základě
byla zahájena příprava projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“.
Cílem projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku" je zkvalitnění výuky odborných předmětů.
Jedná se o vznik 5 nových učeben - cvičný byt, přírodovědná učebna, multimediální učebna, počítačová
učebna a učebna jazyků. Učebny vzniknou v nových prostorách vybudovaných nad stávajícím
spojovacím krčkem, dále díky vestavbě patra nad chodbou ve II.NP a kapacita šaten bude vyřešena
zásahem do dispozice I.PP.
Dále projekt řeší navýšení kapacity šaten, vnitřní konektivitu a zpřístupnění nových prostor doplněním
schodiště o 1 patro.
Součástí projektu je zajištění vybavení odborných učeben. Předpokládaný termín vyhlášení zadávacího
řízení na vybavení odborných učeben bude koncem roku 2020 tak, aby byla zajištěna spolupráce
dodavatele vybavení se zhotovitelem stavby.
Žádost o dotaci do IPRÚ/IROP bude podána po ukončení zadávacího řízení na stavební práce,
předpokládaný termín podání žádosti je září 2020.
Projektovou přípravu projektu zajistil odbor majetkové správy, podání žádosti, administraci a realizaci
projektu zajišťuje odbor strategického rozvoje a dotací.
Projektová dokumentace byla dne 4.5.2020 zaslána elektronicky na odbor Kancelář architektury města,
kdy ke dni zpracování materiálu do rady města, tedy 12.5.2020 nebyly ze strany odboru zaslány žádné
připomínky.
Projektová dokumentace se skládá ze 3 částí, a to z projektové dokumentace na stavbu, na odborné
učebny a na vnitřní konektivitu. Každou z těchto dokumentací zpracoval jiný projektant.
Ing. Radovan Novotný, IČ: 49080300, se sídlem Vesecká 97/12, 460 06 Liberec VI-Rochlice,
vypracoval projektovou dokumentaci stavby.
DESIGN 4AVI, s.r.o., IČ: 07303289, se sídlem Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 Hostivař, vypracoval
projektovou dokumentaci pro odborné učebny.
TrollComputers s.r.o., IČ: 22799389, se sídlem U Vodního hradu 1394/28, 470 01 Česká Lípa,
vypracoval projektovou dokumentaci vnitřní konektivity.
Na základě zpracovaných projektových dokumentací bude vyhlášeno zadávací řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce, která bude zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení
v souladu s ustanovením§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
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Předpokládána hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 24.000.000 Kč bez DPH,
tedy 29.040.000 Kč včetně DPH.
Předpoklad realizace rekonstrukce je maximálně 8 měsíců, a to v období 9/2019 až 5/2020. Ředitelka
základní školy odsouhlasila realizaci stavebních prací, projektová dokumentace s ní byla konzultována a
je srozuměna s přesunem žáků a výuky do náhradních prostor Mařanova.
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.
Předmět zakázky zahrnuje:
- provedení stavebních prací;
- zpracování realizační dokumentace stavby;
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- zpracování dokumentace o geodetickém zaměření stavby.
Nabídky budou hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je nejnižší
nabídková cena.
Předpokládaná výše projektu je 40.400.000 Kč včetně DPH
Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 30.400.000 Kč včetně DPH
Předpokládaná výše nezpůsobilých výdajů je 10.000.000 Kč včetně DPH
Finanční podporu na způsobilé výdaje lze získat následovně:
- max. 85 % dotace (z celkových způsobilých výdajů), tj. 25.840.000 Kč včetně DPH
- max. 5 % ze státního rozpočtu ČR (z celkových způsobilých výdajů), tj. 1.520.000 Kč včetně DPH
- min. 10 % spoluúčast SML, tj. 3.040.000 Kč včetně DPH
Vlastní podíl města včetně nezpůsobilých výdajů předpokládáme ve výši 13.040.000 Kč včetně DPH.
Upřesnění částky způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude možné po vyhodnocení zadávacího řízení na
dodavatele stavby.
Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Štěpán Ovádek, referent oddělení veřejných zakázek.
Ve schváleném rozpočtu máme zařazenou částku vlastního podílu v dostatečné částce pro fakturaci
letošního roku, dotační podíl bude financován z kontokorentu.
Odkaz na projektovou dokumentaci:
https://cloud.liberec.cz/index.php/s/nlQ2bmMFf9cgbUy
Odkaz na výkaz výměr:
https://cloud.liberec.cz/index.php/s/VZfQ58LYhqmRCN4
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Rozpočet schválený

ZŠ na Výběžku - optimalizace kapacit předf.
2 000 000
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ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit
6 000 000

Text ORG

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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