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.
21. schůze rady města dne: 03.11.2020
Bod pořadu jednání: 26
Oznámení výsledku VŘ na zakázku "Souvislá údržba ul. Strakonická"
Stručný obsah: Prostřednictvím materiálu je rada města informována o výsledku výběrového
řízení na zhotovitele stavby " Souvislá údržba – ul. Strakonická".

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: oznámení výsledku výběrového řízení
Zpracoval:

Beranová Jitka - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

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
bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Souvislá údržba ul. Strakonická" a výběr
nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník M-SILNICE, a.s., IČ 421 96 868, 530 03,
Husova 1697, Bílé Předměstí, Pardubice, s nabídkovou cenou 3 497 637,23,- Kč bez DPH,
dle přílohy č. 1.
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením rady města č. 814/2020 odbor správy veřejného majetku vypsal ve spolupráci s
odborem právním a veřejných zakázek výběrové řízení dle směrnice č. 3RM na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Souvislá údržba - ul. Strakonická".
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce s celkovou předpokládanou hodnotou ve výši 4 600 000,Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele byla určena ekonomická výhodnost nabídky a
také celková lhůta výstavby.
Ve výběrovém řízení bylo předloženo celkem 5 nabídek s nabídkovou cenou od 3 497 637,23 Kč bez
DPH do 4 298 084,41 Kč bez DPH a maximální lhůtou výstavby 42 - 60 dnů, viz příloha č. 1.
Přehled nabídek, které byly předloženy ve výběrovém řízení na zakázku " Souvislá údržba - ul.
Strakonická":
Pořadí

Účastník

IČ

1.
2.
3.
4.
5.

M-SILNICE, a.s.
Bagro - Trans, s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
STRABAG, a.s.
SaM silnice a mosty, a.s.

421 96 868
250 18 329
452 74 924
608 38 744
250 18 094

Výše nabídkové ceny
bez DPH
3 497 637,23,- Kč
3 982 362,30,- Kč
4 321 000,00,- Kč
4 427 919,55,- Kč
4 298 084,41,- Kč

Lhůta
výstavby
49 dní
50 dní
42 dní
42 dní
60 dní

Hodnotící komise se shodla na závěru, doporučit zadavateli uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MSILNICE, a.s., IČ 421 96 868, 530 03, Husova 1697, Bílé Předměstí, Pardubice, jehož nabídka v
bodovém ohodnocení se ukázala jako nejvýhodnější, dle přílohy č. 1.
Během jednání byla rovněž oslovena příspěvková organizace Technické služby města Liberce, p.o., IČ
8881545, jejichž předložená nabídka dosáhla celkové výše 4 428 450,85,- Kč bez DPH. Nabídková cena
vybraného zhotovitele M-SILNICE, IČ 421 96 868, a.s. je tedy o 930 813,70,- Kč bez DPH nižší než
odbytová cena Technických služeb města Liberce, p.o.
Přílohy:
příloha 1 - Oznámení o výsledku výběrového řízení
příloha 2 - Zápis z jednání HK - posouzení a hodnocení
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Zápis z jednání hodnotící komise
pověřené zadavatelem k posouzení a hodnocení nabídek k zakázce malého rozsahu ve smyslu § 6 v
návaznosti na
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

„Souvislá údržba ul. Strakonická“
I. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

a) Úvod jednání
Ve dnech 5. - 7. 10. 2020 v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 59 Liberec, proběhlo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Komise jmenovaná zadavatelem jednala ve složení:
Mgr. Jiří Šolc
Mgr. Lukáš Hýbner
Michaela Pitvorová

náměstek primátora MML
vedoucí odboru správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy

Komise jednala v usnášeníschopném počtu 3 osob. Jednání se za oddělení veřejných zakázek zúčastnil
jako administrátor Ing. Zdeněk Ferus.
Všichni zúčastnění podepsali prezenční listinu a zároveň i čestné prohlášení o své nepodjatosti,
povinnosti zachovávat mlčenlivost a ke střetu zájmů ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce.

b) Přehled vyzvaných dodavatelů
Zadavatel písemně vyzval k podání nabídky a prokázání kvalifikace následující dodavatele:
č.
Oslovený dodavatel
IČ
1. STRABAG, a. s.
608 38 744
2. SKANSKA, a. s.
262 71 303
3. TSML, p. o.
088 81 545
4. SILKOM, s. r. o.
467 13 158
5. Bagro-trans, s. r. o.
250 18 329

c) Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná další nabídka.

d) Přehled nabídek, které komise převzala od zadavatele
Hodnotící komise se seznámila s protokolem o otevírání nabídek, převzala nabídky od administrátora
a zkontrolovala, zda jsou nabídky autentické a nebylo s nimi před jejich otevřením manipulováno.
Komise došla k závěru, že nabídky byly doručeny v souladu se zadávacími podmínkami,
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Do konce termínu pro podání nabídek byla zadavateli doručena nabídky účastníků v pořadí:
poř.
čís.

Účastník

1.
2.
3.

EUROVIA CS, a. s.
STRABAG, a. s.
SaM silnice a mosty, a. s.

IČ
452 749 24
608 38 744
250 18 094
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4.
5.

Bagro - Trans, s. r. o.
M – SILNICE, a. s.

250 18 329
421 96 868

e) Hodnocení nabídek
Váha
kritéria
70%
30%

Popis kritéria
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Lhůta pro dokončení výstavby

DODAVATEL
EUROVIA CS, a. s.
STRABAG, a. s.
SaM silnice a mosty, a. s.
Bagro - Trans, s. r. o.
M – SILNICE, a. s.

hodnocená kritéria
termín
nabídková cena
dokončení
(Kč)
max. 70
den max. 30
4 321 000,00 56,6616
42 30,0000
4 427 919,55 55,2934
42 30,0000
4 298 084,41 56,9637
60 21,0000
3 982 362,30 61,4797
50 25,2000
3 497 637,23 70,0000
49 25,7143

hodnocení
váha
výsledné
kritérií
pořadí
celkem
86,6616
3
85,2934
4
77,9637
5
86,6797
2
95,7143
1

f) Posouzení nejvýhodnější nabídky
Posouzení splnění kvalifikačních předpokladů
Komise při posouzení splnění kvalifikačních předpokladů zkontrolovala, zda účastník v rámci nabídky
předložil čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, z jehož obsahu je zřejmé, že účastník
zadavatelem požadovanou kvalifikaci splňuje.
Účastník M – SILNICE, a. s. v souladu se zadávací dokumentací předložil čestné prohlášení,
podepsané na základě plné moci představenstva společnosti Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem
oblastního závodu SEVER, dále předložil základní a profesní způsobilost, technickou kvalifikaci.
V rámci prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požadoval předložení seznamu alespoň 3
obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení,
s finančním objemem každé z nich min. 2´300´000,- Kč bez DPH včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Účastník požadovaný seznam včetně prokázání řádného
plnění v nabídce předložil.
Posouzení splnění zadávacích podmínek
Hodnotící komise se shodla, že cena nabídky je nižší, než předpokládaná hodnota zakázky,
nabídkovou cenu komise neshledala jako mimořádně nízkou. Účastník předložil nabídku v souladu se
zadávacími podmínkami, prokázal splnění kvalifikačních předpokladů stanovených ve Výzvě k podání
nabídky a zadávací dokumentaci.
Závěr jednání hodnotící komise
Hodnotící komise na základě výše uvedeného hodnocení a posouzení nabídky č. 5 doporučuje
zadavateli rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřít smlouvu s dodavatelem:
M – SILNICE, a. s., IČO: 421 96 868
Sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Termín dokončení předmětu plnění: 49 dnů
Nabídková cena za předmět plnění: 3´497´637, 23 Kč bez DPH
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Podpisy členů hodnotící komise:
Člen komise

Podpis

Mgr. Jiří Šolc
Mgr. Lukáš Hýbner
Michaela Pitvorová
Zápis z jednání komise zpracoval dne 7. 10. 2020 administrátor veřejné zakázky: Ing. Zdeněk Ferus
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