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: 23
Vyloučení účastníků a zrušení ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu MŠ Pastelka
Stručný obsah: Vyloučení účastníků a zrušení ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení v rámci
projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise
doporučila zadavateli vyloučení účastníka BENJAMÍN, s. r. o., se sídlem: Hradišťská 766, 687 08
Buchlovice, IČ 25523414 a vyloučení účastníka MAKRA DIDAKTA, s. r. o., se sídlem: Drahelická
162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758, z důvodu nesplnění podmínek zadavatele. Hodnotící komise
doporučila zrušení ZŘ.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: vyloučení účastníků a zrušení ZŘ
Zpracoval:

Havelková Silvie, Mgr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora
Vorlovou Danou, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů

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 BENJAMÍN s.r.o., se sídlem: Hradišťská 766, 687
08 Buchlovice, IČ 25523414, s nabídkovou cenou 1.147.000 Kč bez DPH, z podlimitní
veřejné zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
s názvem: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka – vnitřní vybavení" dle přílohy č. 1
2. vyloučení účastníka zadávacího řízení MAKRA DIDAKTA s.r.o., se sídlem: Drahelická
162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758, s nabídkovou cenou 1.307.351,27 Kč bez DPH, z
podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení s názvem: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka – vnitřní vybavení" dle přílohy č. 2
3. zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka – vnitřní
vybavení" dle přílohy č. 3
ukládá
1. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení dle
přílohy č. 1 a přílohy č. 2
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 23.07.2020

2. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 3
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 23.07.2020
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 271/2020 ze dne 17. 3. 2020 odbor strategického rozvoje a dotací vypsal ve
spolupráci s oddělením veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení veřejnou
zakázku na dodavatele vnitřního vybavení pro projekt „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná hodnota, a to
ve výši 1.370.000 Kč bez DPH (1.657.700 Kč vč. DPH).
Podání nabídek do této veřejné zakázky bylo ukončeno 24. 4. 2020 a v řádném termínu bylo doručeno
sedm nabídek:
Účastník

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Pořadí

1.147.000 Kč

1.

1.307.351,27 Kč

2.

Compo Interiéry s.r.o.

1.329.850 Kč

3.

TOKA a.s.

1.348.138 Kč

4.

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

1.364.445 Kč

5.

ELNAR spol. s r.o.

1.366.578 Kč

6.

KOMA expodesign s.r.o.

1.513.600 Kč

7.

BENJAMÍN s.r.o.
MAKRA DIDAKTA s.r.o.

Nabídky byly hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotící komise
vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka BENJAMÍN s.r.o., se sídlem:
Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, s nabídkovou cenou 1.147.000 Kč bez DPH.
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil požadavek na dodání sušičky s náplní až 16 kg prádla.
Účastník ve své nabídce předložil sušičku vhodnou pro max. 15 kg prádla, což bylo ověřeno
v předloženém technickém listu. Účastník tak nesplnil podmínky stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci.
Hodnotící komise na základě výše uvedeného doporučuje účastníka BENJAMÍN s.r.o., se sídlem:
Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, ze zadávacího řízení vyloučit.
Hodnotící komise vyhodnotila jako v pořadí druhou ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka
MAKRA DIDAKTA s.r.o., se sídlem: Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758, s nabídkovou
cenou 1.307.351,27 Kč bez DPH.
Ani tento účastník však nesplnil podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a týkající se
technických parametrů požadovaného vnitřního vybavení.
Hodnotící komise na základě výše uvedeného proto doporučuje účastníka MAKRA DIDAKTA
s.r.o., se sídlem: Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758, ze zadávacího řízení vyloučit.
Vzhledem k výše zmíněným okolnostem a snaze předejít komplikacím spojeným s rozdílně chápanými
technickými parametry na požadované vnitřní vybavení ze strany dodavatelů zadavatel v souladu s
§ 127 odst. 2, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, toto
zadávací řízení zruší, a to z důvodu zaniknutí účasti v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho
vyloučení.
S přihlédnutím k předpokládanému termínu ukončení stavby v rámci projektu Navýšení kapacity MŠ
Pastelka v únoru 2021 má zadavatel dostatek času vypsat nové zadávací řízení na dodávku
vnitřního vybavení a vybrat dodavatele s řádnou péčí a bez časové tísně.
V návaznosti na výše zmíněné okolnosti bylo zadavateli doporučeno vyčlenit z veřejné zakázky na
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vnitřní vybavení dvě položky, a to pračku a sušičku, které jsou svou povahou elektrickým
zařízením. Z důvodu výběru skutečně kvalitních přístrojů si tyto dva elektrické spotřebiče pořídí
MŠ sama přímým nákupem. Finanční prostředky určené na tyto dvě položky z projektu ve výši
113.000 Kč bez DPH (136.730 Kč vč. DPH) budou převedeny na odbor majetkové správy
v nejbližším možném rozpočtovém opatření. Tento odbor pak převede peníze MŠ, tak aby si sama
mohla vybrat ty nejkvalitnější spotřebiče.
Finanční podporu na způsobilé výdaje lze získat následovně:
-

max. 85 % dotace (z celkových způsobilých výdajů);

-

max. 5 % ze státního rozpočtu ČR (z celkových způsobilých výdajů);

-

min. 10 % spoluúčast SML.

Mezi nezpůsobilé výdaje, které se snížily o el. zařízení (pračku a sušičku), je zařazeno vnitřní vybavení
nesouvisející s navýšením kapacity mateřské školy, a to ve výši 43 tis. Kč bez DPH.
Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Jana Kolomazníková - referent z oddělení veřejných zakázek.
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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