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Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“):

„Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska II“
1. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu
„Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska“, který je spolufinancován ze
státního rozpočtu ČR a z prostředků Evropské Unie – Operačního programu Životní prostředí.
V rámci akce „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska“ bude
rekonstruován objekt Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20,
příspěvková organizace.
Rekonstrukce se týká budovy MŠ (parcelní č. 745 v katastrálním území Liberec) a zároveň
bude dotčen pozemek p.č. 746.
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska, Liberec: bude zateplen
podhled v 1. PP budovy, podhledy 3. NP a střechy, rekonstrukce části střechy, vč. tesařských
konstrukcí (částečně výměna), výměna otvorových výplní, provedení rekonstrukce historické
fasády, repase stávajících mříží na oknech.
Stavební záměr zachovává stávající architektonické řešení objektu. Dojde k obnovení
původního historického vzhledu. Jedná se o stávající stavbu v památkové zóně, z tohoto
důvodu je striktně požadováno zachování historické fasády, zachování členění oken,
zachování použitých materiálů (bude postupováno dle vyjádření NPÚ). Budou vyměněny
stávající výplně otvorů za nové z dřevěných Euro profilů s izolačním dvojsklem. Zateplení
podhledu a střechy objektu bude provedeno minerální izolací. Lokálně vyspravená fasáda po
výměně oken a dveří bude vyspravena a opatřena fasádní barvou s barevným odstínem dle
požadavků NPÚ.
Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání
díla způsobilého jeho účelu.
Předmět zakázky zahrnuje rovněž zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen
„RDS“) v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma) a zajištění dokumentace
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skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x
digitální forma DWG a PDF).
Cena sjednaná ve smlouvě
6 220 338,15 Kč bez DPH (7 526 609,16 Kč s DPH).

2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 zákona.

3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka
č.

Účastník

IČ

1.

GALLOS s.r.o.

250 47 485

2.

Pozemní stavitelství
s.r.o.

272 98 370

Nabídka
č.

Účastník

Sídlo

České mládeže 461, Liberec VIIIDolní Hanychov, 460 08 Liberec
Liberec I - Staré Město, Ruprechtická
538, PSČ 46001

IČ

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

GALLOS s.r.o.

250 47 485

6 321 773,17

2.

Pozemní stavitelství s.r.o.

272 98 370

6 220 338,15

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO

Pozemní stavitelství s.r.o.
Liberec I - Staré Město, Ruprechtická 538, PSČ
46001
112 - Společnost s ručením omezeným
272 98 370
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Účastník č. 2, Pozemní stavitelství s.r.o., se umístil jako první v pořadí v hodnocení (nabídky
byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší
nabídková cena) a jeho nabídka je v pořádku i z hlediska úplnosti.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 5., pokud jsou zadavateli známy
Poddodavatelé nejsou známi.
7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Nebylo použito.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě.
12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.
Liberec 25. 1. 2021
…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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