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.
12. schůze rady města dne: 02.06.2020
Bod pořadu jednání: 10
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec,
technická výpomoc při projektování MPB Liberec
Stručný obsah: Radě města je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM za
účelem technické výpomoci při kontrole projektové dokumentace na akci s názvem
"Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci".

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 majetkovou
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
technickou výpomoc při kontrole projektové dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace pro provedení stavby na akci s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy
Městského plaveckého bazénu v Liberci".
2. realizaci výše uvedené činnosti s panem Vladimírem Drncem, D. stavby s.r.o., Třtí 13, 463
44 Sychrov, IČ: 286 62 482, za cenu dle nabídky v celkové maximální výši 450.000,- Kč
bez DPH.
ukládá
zajistit činnost týkající se spolupráce ve fázi projektových činností s externím pracovníkem
panem Vladimírem Drncem, D. stavby s.r.o., Třtí 13, 463 44 Sychrov, IČ: 286 62 482, na
předpokládanou dobu 10 měsíců, v hodinové sazbě 600,- Kč bez DPH, v maximální výši
450.000,- Kč bez DPH, viz cenová nabídka, příloha č. 1.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva
Radě města je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM za účelem technické
výpomoci při kontrole projektové dokumentace na akci s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy
Městského plaveckého bazénu v Liberci".
V minulosti byla svěřena projektová příprava rekonstrukce plaveckého bazénu odboru majetkové správy
a tuto činnost MS vykonává včetně přípravy a výběru supervizora na tuto akci.
Tento projekt je svěřen odboru MS a činnosti vykonává nad rámec svých činností pan Miroslav Hozák a
Jaroslav Schejbal. Odbor MS, oddělení správy sportovních objektů, není investičním oddělením a trvale
na tomto oddělení je podstav jednoho pracovníka. V roce 2019 jsme vypsali výběrové řízení na technika
3x, v letošním roce 1x, přesto se nám za uplynulý rok a půl nepodařilo vybrat žádného uchazeče na
pozici technika.
V souvislosti s komplikovanou přípravou žádáme Radu města o posouzení nabídky na technickou
činnost externím pracovníkem panem Vladimírem Drncem, který by spolupracoval s námi na projektu
ve fázi projektové přípravy.
Tuto činnost týkající se spolupráce ve fázi projektových činností odhadujeme na dobu cca 10-12 měsíců,
v hodinové sazbě 600,- Kč bez DPH, předpoklad 60 hodin v měsíci, to znamená 360.000 - 432.000,- Kč
bez DPH, viz cenová nabídka, příloha č. 1.
S panem Vladimírem Drncem, autorizovaným technikem - ČKAIT 0501016, máme zkušenosti jako
s kvalifikovaným pracovníkem, který pro statutární město Liberec vykonává činnosti technického
dozoru staveb.
Za odbor majetkové správy DOPORUČUJEME udělit výjimku ze směrnice a schválit technickou
výpomoc panem Vladimírem Drncem, D. stavby s.r.o., Třtí 13, 463 44 Sychrov, IČ: 286 62 482.
Odbor majetkové správy má v rozpočtu na rok 2020 částku 34 mil. Kč.
Zakázka bude hrazena z následující položky rozpočtu odboru majetkové správy:
ORJ2

400130046

Název ORJ2

Oddělení správy sportovních objektů

ODPA

3412

POL

6121

UZ

0

ORJ

22

ORG

21333000014

Text ORG

MPB objektu

Rozpočet schválený

42.827.540

Rozpočet upravený

42.827.540

stavební

úpravy

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka
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modernizace

Zpracovatel:

D.stavby s.r.o.
Třtí 13 , Sychrov
463 44
E-mail: info@dstavby.eu
Tel: 604 704 611 , 731 155 107

Cenová nabídka

Věc :

Technická výpomoc při kontrole zpracování dokumentace na akci ,,Rekonstrukce Městského
plaveckého bazénu v Liberci“
Jedná se o kontrolu zpracování dokumentace pro stavební povolení až do stavu výrobní
dokumentace v předpokládané časové ose cca deseti měsíců.

Cena :
Časové nasazení v měsíci

60 hod

Účast na průběžných poradách VV
Vedení pohovorů a oponentur s dodavatelem a s supervizorem při tvorbě dokumentace
Celkem =

60 hodin x 600Kč x 10měsíců

=

360 000,- Kč + DPH

Fakturace po vzájemném odsouhlasení v měsíčních cyklech .
Firma je registrovaná na ŽÚ Liberec č.j. ZU MML/1876/08/Vo/2
IČO : 286 62 482
DIČ : CZ 286 62 482
18.5.2020
D.stavby s.r.o
Jednatel firmy : Vladimír Drnec - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
ČKAIT 0501016

