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.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 12
Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace a energetické úspory
ZŠ Sokolovská
Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Sokolovská,
Liberec – projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu" byla stanovena do
5. 6. 2020. Následně proběhlo posouzení nabídek a komunikace zadavatele s vybraným
účastníkem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní je Radě města Liberec, v souladu s
jejím usnesením č. 220/2020 ze dne 3. 3. 2020, předkládán výsledek zadávacího řízení ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení výsledku zadávacího řízení
Zpracoval:

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

Zbyněk Karban, Ing. náměstek 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
výsledek zadávacího řízení na zakázku vedenou formou zjednodušeného podlimitního
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, na projektové práce s názvem „ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na
modernizaci a energetické úspory objektu“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal
účastník SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ: 18381481 se sídlem U Besedy
414/8, 460 07 Liberec 3 s nabídkovou cenou 2 520 000,- Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele s nejvhodnější
nabídkou (příloha č. 1)
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.07.2020

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným účastníkem SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec, IČ: 18381481
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.08.2020
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Důvodová zpráva
Zadávací řízení bylo administrováno oddělením veřejných zakázek.
Předpokládaná hodnota zakázky činila
Maximální hodnota zakázky činila

2 600 000,- Kč bez DPH
3 000 000,- Kč bez DPH

Zadavatel obdržel a komise převzala nabídku 5 účastníků:
Nabídka č.

Účastník

IČ

1.

Digitronic CZ s.r.o.

48168017

2.

ENESA a.s.

27382052

3.

Energy Benefit Centre a.s.

29029210

4.

SIAL architekti a inženýři
spol. s r.o. Liberec

18381481

5.

SVIŽN s.r.o.

03301087

Sídlo
Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice
U Voborníků 852/10,
Vysočany, 190 00 Praha 9
Křenova 438/3,
Veleslavín, 162 00 Praha 6
U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb,
460 07 Liberec
Milady Horákové 298/123, Hradčany,
160 00 Praha 6

Zadavatel v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona provedl nejprve hodnocení přijatých nabídek
před jejich posouzením, a to podle ekonomické výhodnosti nabídky. Celková ekonomická výhodnost
nabídek byla hodnocena bodovým systémem podle kritérií uvedených níže:
Celková nabídková cena – 70 %
Zkušenosti odpovědného projektanta – 30 %
Celkový
výsledek
hodnocení
nabídek: Vý
Účastník
sledné
pořadí
nabídek
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
1.
Liberec

IČ

Počet bodů
celkem

18381481

100,00

2.

Energy Benefit Centre a.s.

29029210

98,91

3.

SVIŽN s.r.o.

03301087

94,15

48168017

92,37

27382052

67,25

4.
5.

Digitronic CZ s.r.o.
ENESA a.s.

Více informací o průběhu hodnocení je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2 tohoto materiálu. Příloha č. 2
Zápis z průběhu hodnotící komise je neveřejná.
Hodnotící komise na základě výše uvedeného doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru nejvýhodnější
nabídky účastníka SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ: 18381481 se sídlem U Besedy
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414/8, 460 07 Liberec 3 s nabídkovou cenou 2 520 000,- Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné
zakázky.
Postup ve věci zadávacího řízení byl konzultován s Ing. Štěpánem Ovádkem z oddělení veřejných
zakázek odboru právního a veřejných zakázek, který je administrátorem veřejné zakázky.

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele

4/4

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

PR/MS 9/20
CJ MML xxxxxx/20

Ing. Štěpán Ovádek/
485 243 220

V Liberci dne

Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„zákon“))

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978
Identifikační údaje veřejné zakázky
ZŠ Sokolovská, Liberec – projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
2. Rozhodnutí zadavatele
Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. xxx/2020 ze
dne xx.xx.2020 zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky následujícího dodavatele:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČ

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
18381481

3. Odůvodnění výběru
V rámci tohoto zadávacího řízení zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek
celkem pět (5) nabídek. Zadavatel v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona provedl
nejprve hodnocení přijatých nabídek před jejich posouzením, a to podle ekonomické
výhodnosti nabídky. Celková ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena bodovým
systémem podle kritérií uvedených níže:

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Číslo
kritéria

Váha
kritéria

1.

70 %

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

2

30%

Zkušenosti zodpovědného projektanta

Popis kritéria

Hodnocení podle bodovací metody bylo provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci
jednotlivých dílčích kritérií byly násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek bylo sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž
jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.
Zaokrouhlování bylo prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel
platných pro zaokrouhlování.
Hodnoceny byly nabídky následujících účastníků:
Nabídka č.

Účastník

IČ

Sídlo
Za Pasáží 1429, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice
U Voborníků 852/10,
Vysočany, 190 00 Praha 9
Křenova 438/3,
Veleslavín, 162 00 Praha 6

1.

Digitronic CZ s.r.o.

48168017

2.

ENESA a.s.

27382052

3.

Energy Benefit Centre a.s.

29029210

4.

SIAL architekti a inženýři
spol. s r.o. Liberec

18381481

U Besedy 414/8, Liberec IIIJeřáb, 460 07 Liberec

5.

SVIŽN s.r.o.

03301087

Milady Horákové 298/123,
Hradčany, 160 00 Praha 6

Počet dosažených bodů jednotlivých nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria
„Celková nabídková cena v Kč bez DPH“:
Nabídka č.

Telefon
485 243 111

Účastník

IČ

Počet bodů

1.

Digitronic CZ s.r.o.

48168017

68,37

2.

ENESA a.s.

27382052

61,25

3.

Energy Benefit Centre a.s.

29029210

68,91

4.

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec

18381481

70,00

5.

SVIŽN s.r.o.

03301087

64,15

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Počet dosažených bodů jednotlivých nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria
„Zkušenosti zodpovědného projektanta“:
Nabídka č.

Účastník

IČ

Počet bodů

1.

Digitronic CZ s.r.o.

48168017

24,00

2.

ENESA a.s.

27382052

6,00

3.

Energy Benefit Centre a.s.

29029210

30,00

4.

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec

18381481

30,00

5.

SVIŽN s.r.o.

03301087

30,00

Celkový výsledek hodnocení nabídek
Pořadí nabídek je následující:
Výsledné
pořadí
nabídek

Účastník

IČ

Počet bodů celkem

1.

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec

18381481

100,00

2.

Energy Benefit Centre a.s.

29029210

98,91

3.

SVIŽN s.r.o.

03301087

94,15

4.

Digitronic CZ s.r.o.

48168017

92,37

5.

ENESA a.s.

27382052

67,25

Vybraný dodavatel splnil veškeré požadavky stanovené zákonem i zadávacími podmínkami.
Vybraný dodavatel je povinen ve smyslu § 105 odst. 3 zákona nejpozději do 10 pracovních
dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit zadavateli identifikační údaje
poddodavatelů, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikování podle věty
první a kteří by se měli následně zapojit do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni
před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
4. Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele (zveřejnění na profilu zadavatele).
Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele: .........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

