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.
24. schůze rady města dne: 01.12.2020
Bod pořadu jednání: 38
Vyhodnocení ZŘ na zpracování projektové přípravy pro projekt "Cyklostezka Liberec –
Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec"
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy (DÚR, DSP,
DPS, inženýrská činnost, BOZP, autorský dozor) pro projekt "Cyklostezka Liberec – Hodkovice
n. M. (Turnov), úsek Liberec", kdy na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je
poskytnuta dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. Hodnotící komise doporučila zadavateli
nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník FORVIA CZ, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 606 800
Kč bez DPH (1 944 228 Kč vč. DPH).

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyhodnocení 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

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 projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru a výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku „Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II“,
kterou podal účastník FORVIA CZ, s.r.o., IČ 029 92 485, se sídlem Kolínská 1, 290 01
Poděbrady s nabídkovou cenou 1 606 800 Kč bez 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: 07.12.2020

2. po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
účastníkem FORVIA CZ, s.r.o., IČ 029 92 485, se sídlem Kolínská 1, 290 01 Poděbrady dle
přílohy č. 2
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 08.01.2021
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení rady města č. 802/2020 ze dne 8. 9. 2020 vypsal odbor strategického rozvoje a
dotací, ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek, opakované zjednodušeného podlimitní řízení na
kompletní zajištění projektové přípravy (DÚR, DSP, DPS), inženýrské činnosti, BOZP a autorského
dozoru v rámci projektu "Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec".
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše
přípustná ve výši 2.150.000 Kč bez DPH (2.601.500 Kč vč. DPH).
Předmět veřejné zakázky na projektovou přípravu (rozsah činností projektové přípravy):
 Projektová studie k DÚR (dále jen „studie“)
 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“)
Termíny plnění veřejné zakázky na projektovou přípravu:
 Studie do 15.4.2021 (rozhodnutí o finální variantě bude učiněno do 30 dnů od protokolárního
předání studie zhotovitelem)
 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)
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 6. 10. 2020 do 10:00 hodin, kdy zadavateli byly v řádném
termínu doručeny čtyři nabídky.
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která byla hodnocena bodovým
systémem podle níže uvedených kritérií:
1. kritérium - Celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria 60 %
V rámci tohoto kritéria nesměla nabídková cena překročit stanovenou maximální a nejvýše
přípustnou hodnotu veřejné zakázky, která činila 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 %
V rámci tohoto kritéria zadavatel hodnotil zkušenosti zodpovědného projektanta, tedy množství
kladných referenčních zakázek poskytnutých 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. 5 mil. Kč bez DPH.
Na základě hodnocení obou kritérií bylo určeno následující pořadí nabídek. Jako nejvhodnější byla
vybrána nabídka s nejvyšším součtem získaných bodů z jednotlivých hodnotících kritérií. Pořadí
nabídek je následující:
Pořadí

Účastník

Nabídková cena bez
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Uznatelné referenční

Celkový

DPH (váha 60 %)
1 606 800 (60 bodů)

1.

FORVIA CZ, s.r.o.

2.

1 877 000 (51,36 bodů)

3.

Dopravně inženýrská
kancelář, s.r.o.
DIPONT s.r.o.

4.

M4 Road Design s.r.o.

1 998 900 (48,23 bodů)

1 790 000 (53,86 bodů)

zakázky (váha 40%)
3 ze 3 doložených (32
bodů)
4 ze 4 doložených (36
bodů)
2 z 5 doložených (26
bodů)
0 ze 4 doložených (0
bodů)

součet bodů
92 bodů
87,36 bodů
79,86 bodů
48,23 bodů

Zadavatel si veškeré předložené referenční zakázky ve všech nabídkách ověřil u kontaktních osob
uvedených u jednotlivých referenčních zakázek, kdy některé nesplňovaly zadávací podmínky (viz
Příloha č. 3). Hodnotící komise nejprve diskutovala nad možností vyzvat všechny účastníky k jejich
vyjádření k okolnostem zjištěným telefonickým ověřováním u objednatelů jednotlivých referenčních
zakázek, ale nakonec se dohodla, že nebude účastníky vyzývat a dále ověřovat získané informace.
Hodnotící komise, která vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhla formou per rollam,
posoudila splnění zadávacích podmínek (viz Příloha č. 3) a vyhodnotila nabídku účastníka FORVIA
CZ, s.r.o., IČ 029 92 485, se sídlem Kolínská 1, 290 01 Poděbrady s nabídkovou cenou 1 606 800
Kč bez DPH (1 944 228 Kč vč. DPH) jako vítěznou. Následně byl vítězný uchazeč vyzván k doložení
dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů, které doložil v plném rozsahu. Komise pro
hodnocení a posouzení nabídek, na základě jednání ze dne 20. 11. 2020, doporučuje zadavateli uzavření
smlouvy o dílo s uvedeným vybraným účastníkem.
Na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla s Libereckým krajem uzavřena dne
19. 12. 2019 smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:
doprava, program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy.
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 vlastní zdroje (min. 30 % z celkových způsobilých výdajů)
Finanční prostředky budou v rámci projektu "Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M. (Turnov), úsek
Liberec" uplatněny z rozpočtu statutárního města Liberec v roce 2021 v poměrné části, kdy zbývající
výdaje budou nárokovány v dalších letech dle termínů plnění předmětu smlouvy o dílo.
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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