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.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 47
Schválení vypsání zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro projekt "Cyklostezka
Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec"
Stručný obsah: Schválení vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací
(DÚR, DSP, DPS), inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro projekt "Cyklostezka
Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec", na zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí je poskytnuta dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. Veřejná zakázka bude
zadána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 2 150 000 Kč
bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: ZŘ na projektovou přípravu
Zpracoval:

Řepková Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Veronikou Futóovou, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora pro strategický rozvoj
a dotace
Komisí pro VZ dne 9.6.2020

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
schvaluje
1. vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro projekt „Cyklostezka Liberec –
Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec“ a návrh výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace dle přílohy č. 1
2. seznam dodavatelů, jež budou vyzváni k podání nabídky:
 NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8,
IČ 28474961
 Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230
 BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ 27454576
 PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 45272387
 PROFES PROJEKT spol. s r. o., Vejrichova 272, 511 01 Turnov, IČ 46506942
 Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ 25458990
jmenuje
Hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, ve složení:
Jmenovaní členové:
Ing. Radka Loučková Kotasová
Ing. Michaela Maturová
Ing. Jiří Kovačičin
Seznam náhradníků:
Mgr. Jiří Šolc
informační technologie
Mgr. Lukáš Hýbner
správy veřejného majetku
Pavel Smarž
projektů

náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení technické správy
náměstek primátora pro technickou správu města a
pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru
technický specialista oddělení přípravy a řízení

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací
(DÚR, DSP, DPS), inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru a výsledek zadávacího
řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.09.2020
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města schválilo dne 12.12.2019 usnesením č. 374/2019 uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace na projekt "Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec" z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy.
Smlouva o poskytnutí dotace, která byla s Libereckým krajem uzavřena dne 19.12.2019, zohledňuje
finanční příspěvek na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen
„DÚR“), včetně inženýrské činnosti a souvisejících činností, s termínem ukončení nejdéle do
30.12.2022.
Cyklostezka bude součástí 4 samostatných úseků cyklostezek v celkové délce 4,35 km – Liberec, Dlouhý
Most, Jeřmanice, Rádlo a současně bude využitelný pro vedení cyklotrasy Nová Hřebenovka a OdraNisa. Úsek cyklotrasy Liberec v délce 1,8 km bude navazovat na vybudovaný úsek cyklostezky od
okružní křižovatky pod silnicí R35 podél komunikace č. 27814 (ul. A. Cihláře), která je ve vlastnictví
Libereckého kraje, a bude pokračovat až na hranici města Liberce a obce Dlouhý Most. Cyklostezka
bude vedena podél komunikace vlevo (ze směru Liberec) v šíři cca 3 m a bude oddělena obrubníky pro
zajištění bezpečnosti uživatelů. Součástí projektové přípravy úseku Liberec je vybudování chodníku
pro obec Šimonovice, který bude sloužit pro dopravní obsluhu části obce - Minkovice. Samostatná
realizace bude zajištěna obcí Šimonovice.
Předpokládaná cena provedení stavby činní 52 586 600,- Kč vč. DPH
 Realizace cyklostezky vč. chodníků, opěrné zdi, veřejného osvětlení, autobusových zastávek,
vegetačních úprav 31.708.050 Kč vč. DPH
 Odvodnění cyklostezky (trativody a vpusti)
19.602.000 Kč vč. DPH
 Rezerva
1.276.550 Kč vč.
DPH
Přehled financování DÚR (v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje):
1.099.000 Kč
celkové předpokládané výdaje
769.300 Kč
max. předpokládaná výše dotace (max. však 70 % z celkových způsobilých
výdajů)
329.700 Kč
předpokládané vlastné zdroje (min. 30 % z celkových způsobilých výdajů)
Zadávací řízení "Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava"
řeší kompletní zajištění projektové přípravy (DÚR, DSP, DPS), inženýrské činnosti, BOZP a
autorského dozoru, kdy u vyšších stupňů projektové dokumentace (DSP, DPS) je rovněž
předpokládáno poskytnutí dotace. Realizace stavebních prací (předpoklad 2024) je dle současných
dotačních podmínek možná spolufinancovat z dotačního programu IROP (ITI) nebo SFDI (Státní
fond dopravní infrastruktury). V době podání žádosti se však mohou dotační podmínky pro žádost
lišit.
Předmět veřejné zakázky na projektovou přípravu (rozsah činností projektové přípravy):
 Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“)
 Dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)
 Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
 Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na stanovišti
 Inženýrská činnost (dále jen „IČ“)
 Autorský dozor v průběhu stavby (dále jen „AD“)
Podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací je projektový záměr
zpracovaný Ing. Jiřím Rutkovským z roku 2019, Studie odvodnění zpracovaná projektovou kanceláří
SNOWPLAN spol. s r.o. z 2/2020 a Mapový podklad (výškopis a polohopis) vyhotovený Geodetickou
kanceláří CYRUS, spol. s r.o. z 1/2020.
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Termíny plnění veřejné zakázky na projektovou přípravu:
 DÚR a Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (potvrzenou příslušným úřadem) do 31.
12. 2021, součástí DÚR budou souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů včetně souhlasů
ostatních účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace
 kompletní DÚR do 30. 11. 2022, po sdělení příslušným stavebním úřadem, že dokumentaci není
třeba dále doplňovat (na základě zapracování případných připomínek a námitek během stavebního
řízení)
 DSP do 28 týdnů od vyzvání zadavatele k zahájení činnosti – předpoklad 2023 (v návaznosti na
vyhlášení dotačního titulu příslušným poskytovatelem dotace)
 DPS do 20 týdnů od vyzvání zadavatele k zahájení činnosti – předpoklad 2023 (v návaznosti na
vyhlášení dotačního titulu příslušným poskytovatelem dotace)
Výběrové řízení bude vypsáno v režimu veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení, kdy
předpokládaná hodnota zakázky je stanovena (jako maximální a nejvýše přípustná) na 2.150.000 Kč bez
DPH (2 601 500 Kč vč. DPH).
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena bodovým
systémem:
1. kritérium - Celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria 60 %
Nabídková cena nesmí překročit stanovenou maximální a nejvýše přípustnou hodnotu veřejné
zakázky 2.150.000 Kč bez DPH (2 601 500 Kč vč. DPH).
2. kritérium - Zkušenosti zodpovědného projektanta s projektovou přípravou cyklistické dopravy váha kritéria 40 %
Podmínkou je množství kladných referenčních zakázek za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení, a to na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS související
s cyklostezkami (cyklistickou dopravou) s investičním objemem nákladů každé z nich min. 9
mil. Kč bez DPH.
Odbor Kanceláře architektury města byl s vypsáním zadávacího řízení na projektovou přípravou
seznámen.
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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