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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 74
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové 
dokumentace - Sosnová - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

a) o vyloučení uchazeče SVIŽN s.r.o., se sídlem Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 
00 Praha 6, IČO: 03301087, v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu (uchazeč nedoložil čestné prohlášení, že nemáte nedoplatky ve vztahu ke 
spotřební dani, předložil výpis z obchodního rejstříku bez ověřovací doložky),

b) o vyloučení uchazeče Ing. arch. Tomáš Beneš, se sídlem Varnsdorf, Pražská 2953, IČO: 
88195848 v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů – uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu 
(uchazeč nedoložil čestné prohlášení, že nemá nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, 
předložil starý výpis z rejstříku trestů fyzických osob, nepředložil potvrzení o stavu 
nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a další doklady),

c) o vyloučení uchazeče MÜLLER JIŘÍ, se sídlem Domoušice 162, IČO: 72627085 v 
souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů – uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu (uchazeč 
nedoložil čestné prohlášení, že nemá nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, předložil 
starý výpis z rejstříku trestů fyzických osob, nepředložil potvrzení o stavu nedoplatků na 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další 
doklady),

d) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace -
Sosnová - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“, a to uchazeče Atelier 99 s.r.o., se 
sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 02463245, za nabídkovou 
cenu 584.000,- Kč bez DPH, tj. 706.640,- Kč včetně DPH,

s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4402/2016 mezi Libereckým krajem a 
společností Atelier 99 s.r.o., se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 
02463245

a  u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, 
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

Termín: 20. 02. 2017


