Liberecký kraj

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku

„Zpracování projektové dokumentace – Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace – rekonstrukce objektu čp. 180“
ZZVZ/0001/22
V souladu s ustanovením § 122 zákona, doporučením hodnotící komise a usnesením Rady
Libereckého kraje č. 592/22/RK ze dne 06.04.2022 zadavatel tímto oznamuje, že vybraným
dodavatelem na výše uvedenou veřejnou zakázku je společnost:

Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
IČO: 228 01 936
Odůvodnění:
Vybraný dodavatel Design 4 – projekty staveb, s.r.o. prokázal splnění kvalifikace a zadávacích
podmínek pro veřejnou zakázku zákonným způsobem a v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Vyhodnocení nabídek bylo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci, a to na základě ekonomické výhodnosti, která byla hodnocena na
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Dle celkového zisku provážených
bodů bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější byla
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší součtové hodnoty provážených bodů. Přílohou
tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek vyhotovená v souladu s § 119 zákona, ve
které je uveden popis hodnocení nabídek.
VÝSLEDEK HODNOCENÍ
Pořadí

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení účastníka

Identifikační údaje účastníka včetně nabídkové ceny bez DPH

1.

Design 4 - projekty
staveb, s.r.o.

sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
IČO: 228 01 936
provážené body: 100,00 provážených bodů

2.

Digitronic CZ s.r.o.

sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČO: 481 68 017
provážené body: 84,94 provážených bodů

3.

MIKRO PRAHA
spol. s r.o.

sídlo: MIKRO PRAHA spol. s r.o.
IČO: 271 45 611
provážené body: 81,38 provážených bodů

Liberec dne 06.04.2022
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

Liberecký kraj

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
vyhotovená v souladu s § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem

„Zpracování projektové dokumentace – Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace – rekonstrukce objektu čp. 180“
ZZVZ/0001/22
A.
B.
C.
D.

Identifikace zadávacího řízení a zadavatele
Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely
Seznam hodnocených nabídek
Popis hodnocení

Člen (náhradník) komise

Podpis člena (náhradníka) komise

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
„Zpracování projektové dokumentace – Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace – rekonstrukce
objektu čp. 180“

A. Identifikace zadávacího řízení a zadavatele
Název veřejné zakázky:

„Zpracování projektové dokumentace - Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu čp.
180“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové
dokumentace na akci „Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace – rekonstrukce objektu čp. 180“.
Předmětem této zakázky je rovněž zajištění inženýrské činnosti a
autorského dozoru. Veškeré stupně projektové dokumentace
budou zpracovány na základě stavebního programu.
Předpokládaná hodnota:
1.936.000,00 Kč bez DPH
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena 60 %
Délka praxe vedoucího týmu 15 %
Referenční zakázky vedoucího týmu 25 %
Zakázka zahájena:
18.01.2022
Zadavatel:
Liberecký kraj
Sídlo:
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČO:
708 91 508

B. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely
Za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenoval zadavatel v souladu s § 42 zákona
hodnotící komisi (dále jen „komise“). Jednání komise se uskutečnilo dne 18.02.2022 v 9:00
hodin v sídle zadavatele, na adrese Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2, v tomto složení:

C. Seznam hodnocených nabídek
NABÍDKA Č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena:
Délka praxe vedoucího týmu:
Referenční zakázky vedoucího
týmu:
NABÍDKA Č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:

DESIGN4 – projekty staveb, s.r.o.
Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
112 Společnost s ručením omezeným
228 01 936
1.382.000,00 Kč bez DPH
10 let praxe
7 referenčních zakázek

MIKRO PRAHA spol. s r.o.
Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5
112 Společnost s ručením omezeným
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
„Zpracování projektové dokumentace – Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace – rekonstrukce
objektu čp. 180“

IČO:
Nabídková cena:
Délka praxe vedoucího týmu:
Referenční zakázky vedoucího
týmu:
NABÍDKA Č. 3
Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena:
Délka praxe vedoucího týmu:
Referenční zakázky vedoucího
týmu:

271 45 611
1.788.000,00 Kč bez DPH
24 let praxe
5 referenčních zakázek

Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
112 Společnost s ručením omezeným
481 68 017
1.845.000,00 Kč bez DPH
17 let praxe
7 referenčních zakázek

D. Popis hodnocení
Vyhodnocení nabídek bylo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci, a to na základě ekonomické výhodnosti, která byla hodnocena na
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to podle kritérií hodnocení
uvedených níže.
Nabídková cena (váha 60 %)
Byla hodnocena celková nabídková cena uvedená účastníkem v čl. VII odst. 1. smlouvy.
Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozuměl součet nabídkových
cen za jednotlivá dílčí plnění. Pro toto kritérium platí, že jako nejvýhodnější byla označena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Počet byl bude stanoven dle následujícího vzorce:
nejvýhodnější nabídka
100 
= bodová hodnota
hodnocená nabídka
Bodové hodnocení bylo vynásobeno váhou tohoto kritéria hodnocení, tj. 60 %. Přidělené
body byly započítány s přesností na dvě desetinná místa se zaokrouhlením dle matematických
pravidel.
Délka praxe vedoucího týmu (váha 15 %)
V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena zkušenost osoby zodpovědné za realizaci
veřejné zakázky - délka praxe vedoucího týmu. Délka relevantní odborné praxe je dobou, po
kterou daná osoba vykonává funkci autorizované osoby a počítá se od udělení příslušné
autorizace do konce lhůty pro podání nabídek. Zohledňovali se pouze celé uplynulé měsíce
praxe vedoucího týmu nad rámec technické kvalifikace dle odst. 6.3.2. zadávací
dokumentace. Do délky relevantní odborné praxe se nezapočítávala doba, po kterou byla
autorizace pozastavena, ani doba, po kterou byla osoba ze seznamu autorizovaných osob
vyškrtnuta. Účastník obdržel počet bodů dle níže uvedené bodové stupnice za praxi. Max.
možný počet bodů byl 100.
Bodová stupnice:
3 roky praxe
0 bodů
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
„Zpracování projektové dokumentace – Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace – rekonstrukce
objektu čp. 180“

4 roky praxe
5 let praxe
6 let praxe
7 let praxe
8 a více let praxe

20 bodů
40 bodů
60 bodů
80 bodů
100 bodů

Bodové hodnocení bylo vynásobeno váhou tohoto kritéria, tj. 15 %.
Komise konstatovala, že všichni účastníci uvedli správné údaje, se kterými bude pracováno
v rámci hodnocení tohoto dílčího kritéria.
Referenční zakázky vedoucího týmu (váha 25 %)
Zadavatel v rámci tohoto kritéria hodnotil zkušenosti vedoucího týmu, tzn. množství
referenčních zakázek, resp. významných služeb vedoucího týmu poskytnutých za posledních
5 let před zahájením zadávacího řízení. Za referenční zakázku se v tomto případě považovalo
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP1, DPS2 a zajištění inženýrské činnosti
týkající se novostavby nebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti nebo staveb pro
bydlení, přičemž investiční náklady každé takové projektované stavební akce činily alespoň
10 mil. Kč bez DPH.
Účastník obdržel počet bodů za každou referenční zakázku dle níže uvedené bodové stupnice.
Do hodnocení byly započítány pouze ukončené referenční zakázky. Max. možný počet bodů
byl 100.
Bodová stupnice:
0 ref. VZ
1 ref. VZ
2 ref. VZ
3 ref. VZ
4 ref. VZ
5 ref. VZ a více

0 bodů
20 bodů
40 bodů
60 bodů
80 bodů
100 bodů

Bodové hodnocení bylo vynásobeno váhou tohoto kritéria, tj. 25 %.
Na základě posouzení naplnění definice referenčních zakázek účastníků se členové hodnotící
komise rozhodli uznat všechny uvedené referenční zakázky vedoucího týmu účastníka Design
4 – projekty staveb, s.r.o. a vedoucího týmu účastníka Digitronic CZ s.r.o. Zároveň se komise
shodla na tom, že neuzná referenční zakázku vedoucího týmu účastníka MIKRO PRAHA,
spol. s r.o., která je uvedena v tabulce níže.
Nabídka Účastník

Nabídka č. 2 –
MIKRO
PRAHA, spol.
s r.o.

1
2

Celkový
počet ref.
zakázek

5

Neuznané ref. zakázky

3. ref. zakázka
vedoucího týmu
„Kompletní
rekonstrukce
sociálních zařízení
LD Luna ve
Františových
Lázních“

Odůvodnění

Uvedená referenční
zakázka nenaplňuje
výše uvedenou
definici referenční
zakázky vedoucího
týmu (neodpovídá
finanční objem
investiční akce).

Počet
hodnocených
ref. zakázek

4

DSP – Dokumentace pro stavební povolení
DPS – Dokumentace pro provádění stavby
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
„Zpracování projektové dokumentace – Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace – rekonstrukce
objektu čp. 180“

Způsob celkového hodnocení
Na základě celkového zisku provážených bodů bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejvýhodnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší součtové
hodnoty provážených bodů.
HODNOCENÍ NABÍDEK
Délka praxe vedoucího
týmu

Nabídková cena
Nabídka

NC
Design 4 projekty
1. staveb,
s.r.o.

Body

P. b.

Praxe VD

Body

P. b.

Referenční zakázky
vedoucího týmu
Ref.
VD

Body

Celke
m p.b.

Pořa
dí

P. b.

1.382.000,00 Kč 100,00 60,00

10 let

100,00 15,00 7 r.z. 100,00 25,00 100,00

1.

1.788.000,00 Kč

77,29 46,38

24 let

100,00 15,00 4 r.z.

80,00 20,00

81,38

3.

1.845.000,00 Kč

74,91 44,94

17 let

100,00 15,00 7 r.z. 100,00 25,00

84,94

2.

MIKRO

2. PRAHA
spol. s r.o.
Digitronic

3. CZ s.r.o.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil v rámci této veřejné zakázky účastník Design 4
– projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
IČO: 228 01 936, za nabídkovou cenu 1.382.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.672.220,00 Kč vč.
DPH.
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