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: 30/2
Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce pro projekt "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na
Výběžku"
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce pro projekt Integrovaného
plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na
Výběžku“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu –
Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila
zadavateli nabídku, kterou podal uchazeč B R E X, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 23 584 698,63
Kč bez DPH (28 537 485,34 Kč včetně DPH).

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení výsledků zadávacího řízení na stavební práce
Zpracoval:

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

Projednáno s:

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

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
výsledek zadávacího řízení na dodavatele vybavení odborné učebny vypsaného pod názvem
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku" a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal
účastník B R E X, spol. s r.o., IČ 40232549, se sídlem 460 10 Liberec XXII Horní Suchá, s
nabídkovou cenou 23 584 698,63 Kč bez DPH ( 28 537 485,34 Kč včetně DPH).
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 24.07.2020

2. po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem dle přílohy č. 2
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 07.08.2020
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Důvodová zpráva
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, byla na jeho
základě zahájena příprava pro realizaci rekonstrukce ZŠ Na Výběžku, a následně bude zpracována a
podána projektová žádost s názvem 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.
Dne 4.6.2020 byla vyhlášena, na základě usnesení rady města č. 466/2020 ze dne 19.5.2020, výzva k
podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na projekt Integrovaného plánu
rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“.
Podání nabídek do zadávacího řízení bylo ukončeno dne 26.6.2020 v 10:00 hod.
V řádném termínu byla doručena 1 nabídka.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činila 24.000.000 Kč (bez DPH). Cenová nabídka
společnosti B R E X, spol. s r.o. tuto podmínku splnila.
Nabídka:
Uchazeč

IČ

B R E X, spol. s r.o.

40232549

Nabídková cena v
Kč bez DPH
23 584 698,63

Nabídková cena v Kč
včetně DPH
28 537 485,34

Hodnotící komise dne 29.6.2020 zkontrolovala nabídku společnosti B R E X, spol. s r.o. Předložená
nabídka neobsahovala veškeré doklady, které zadavatel v zadávací dokumentaci vyžadoval. Z tohoto
důvodu byl účastník vyzván k doložení chybějících dokladů a vysvětlení nulových položek v
položkovém rozpočtu. Veškeré dokumenty a vysvětlení nulových položek v rozpočtu účastník doložil a
vysvětlil a na základě toho, komise doporučila se společností B R E X, spol. s r.o. uzavřít smlouvu.
Rozpočtová věta:
Vlastní prostředky pro rok 2020:
ORJ 2
00040014000
Název ORJ
ODPA
003113
POL
6121
Schválený rozpočet
6 020 000
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ORJ
ORG
Text ORG

0000000210
002133000000
ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit

Kontokorent pro rok 2020:
ORJ 2
00040014000
Název ORJ
ODPA
003113
POL
6121
Schválený rozpočet
2 000 000
ORJ
0000000210
ORG
002133000400
ZŠ na Výběžku - optimalizace kapacit Text ORG
předf.

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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