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Upraveno po projednání

     

6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.04.2017

Bod pořadu jednání: 112.

Název : Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice 
II/293 Jilemnice - humanizace“

Důvod předložení: Směrnice rady kraje č. 2/2016

Zpracoval: Ing. Vladimír Petera
zaměstnanec oddělení pozemních komunikací

Ing. Věra Farská
projektový manažer oddělení projektů financovaných z ESI 
fondů

Ing. Libor Vokas
odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek

Projednal: Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Ing. Vladimír Koudelka
vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Karel Ulmann
vedoucí právního odboru

Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských 
projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 
regionálního rozvoje, evropských projektů a územního 
plánování

Předkládá: Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a 
veřejných zakázek

K jednání přizván: Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Návrh na usnesení:

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ v 
otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů,
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j m e n u j e

a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, člen rady kraje,
Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,

náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI 
fondů,

b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 
regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, 
správy majetku a informatiky,
Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI 
fondů,
Ing. Vladimír Petera, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Vladimír Vinklář, místostarosta města Jilemnice,
náhradník: MVDr. Pavel Ott, radní města Jilemnice,

s c h v a l u j e

1) formulář „oznámení o zahájení zadávacího řízení“,

2) text „zadávací dokumentace“,

3) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí provedení stavby č. OLP/868/2017

a  u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, 
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění.

Termín: 31. 05. 2017
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Důvodová zpráva

Předmětem materiálu do rady kraje je schválení zahájení otevřeného zadávacího řízení
veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ ZZVZ/0004/2017 v souladu s § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

Veřejná zakázka bude předložena ke spolufinancování v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 2014 - 2020, prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony.

Název veřejné zakázky: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Akce A je vzhledem k různému investorství rozdělena na plnění:

 A1 - Silnice II/293 v Jilemnici - humanizace - investor Liberecký kraj, 

 A2 - Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace - investor Město Jilemnice.

A1 - Silnice II/293 v Jilemnici - humanizace (investor Liberecký kraj)

- Předmětem plnění A1 je komplexní rekonstrukce silnice II/293 - ulice Nádražní a 
Čsl. legií v Jilemnici v celkové délce cca 790 m. 

- V rámci akce bude provedena kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky, budou 
rekonstruovány přechody pro chodce a zřízena místa pro přecházení vybavená
v souladu s platnou legislativou. 

- Dále budou přestavěny a upraveny křižovatky s navazujícími komunikacemi a sjezdy.

- Dojde k vytvoření míst pro bezpečné krátkodobé parkování vozidel v uličním prostoru 
a zároveň budou rekonstruovány autobusové zastávky. 

- Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení, obnoveno a doplněno svislé
dopravní značení. Součástí stavby je i výstavba nových inženýrských sítí a přeložky 
stávajících (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, STL plynovod, telekomunikační
vedení a silová vedení). 

Předmět plnění A1 bude realizován v souladu s přílohou č. 1 zadávací dokumentace 
(dále jen „ZD“) - projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce silnice II/293 
Jilemnice, humanizace“, kterou zpracovala Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem 
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, pod zakázkovým číslem A128/15 a v souladu se 
zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. 
Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb pro plnění A1, 
který je nedílnou součástí zadávacích podmínek (příloha č. 4 ZD).

A2 - Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace (investor Město Jilemnice)

- Předmětem plnění A2 je druhá část komplexní rekonstrukce silnice II/293 uličního 
prostoru ulice Nádražní a Čsl. legií v Jilemnici. 

- V rámci plnění A2 bude provedena rekonstrukce a doplnění komunikací pro pěší podél 
silnice II/293, v rámci kterých budou zřízeny nové opěrné zdi, podezdívky, zábradlí a 
schodiště; bude provedeno ošetření stávající zeleně a budou provedeny další vegetační
úpravy. 

- Součástí stavby je i výstavba nových inženýrských sítí a přeložky stávajících (dešťová
kanalizace, veřejné osvětlení). 
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Předmět plnění A2 bude realizován v souladu s přílohou č. 1 této ZD - projektové
dokumentace pod názvem „Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace“, kterou 
zpracovala Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec 
Králové, pod zakázkovým číslem A128/15 a v souladu se zadávacími podmínkami 
uvedenými v této ZD. 
Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb pro plnění A2, 
který je nedílnou součástí zadávacích podmínek (příloha č. 5 ZD).

Akce B Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Investorem akce B je pouze Město Jilemnice. 

- Předmětem akce B je rekonstrukce stezky mezi ulicí Čsl. Legií a před nádražním 
prostorem žst. Jilemnice. 

- V rámci stavby budou zřízeny nové zdi, zábradlí, schodiště, oplocení a provedeny 
terénní a vegetační úpravy. 

- Součástí stavby je i výstavba nových inženýrských sítí a přeložky stávajících (veřejné
osvětlení, STL přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, likvidace septiku a 
ochrana kabelů NN). 

Předmět plnění akce B bude realizován v souladu s přílohou č. 2 ZD - projektové
dokumentace pod názvem „Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici“, kterou 
zpracoval Ing. Roman Balatka Maršík, se sídlem Granátová 1916, 511 01 Turnov, pod 
zakázkovým číslem 013 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. 
Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb pro plnění B, 
který je nedílnou součástí zadávacích podmínek (příloha č. 5 ZD).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (akcí A1, A2 a akce B) byla stanovena v souladu 
s § 16 zákona jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli 
vyplývající z plnění veřejné zakázky a činí k okamžiku zahájení zadávacího řízení
54.523.765,94 Kč bez DPH.

 Předpokládaná hodnota dílčího plnění veřejné zakázky - akce A1 „Silnice II/293 
v Jilemnici - humanizace“, jejímž investorem je smluvní strana Liberecký kraj, činí
k okamžiku zahájení zadávacího řízení 30.260.542,63 Kč bez DPH. 

 Předpokládaná hodnota dílčího plnění veřejné zakázky - akce A2 „Silnice II/293 
v Jilemnici - chodník a humanizace“ a akce B „Stezka pro chodce k nádraží ČD 
v Jilemnici“, jejímž investorem je smluvní strana Město Jilemnice, činí k okamžiku 
zahájení zadávacího řízení 24.263.223,31 Kč bez DPH.

 Předpokládaná hodnota zakázky (akce A1, A2 a akce B) je současně maximální
přípustnou nabídkovou cenou. 

 Nabídková cena nesmí překročit částku:
 30.260.542,63 Kč bez DPH - akce A1 (investor Liberecký kraj),
 24.263.223,31 Kč bez DPH - akce A2 a akce B (investor Město Jilemnice). 

 Celková nabídková cena nesmí překročit částku 54.523.65,94 Kč bez DPH.

Překročení max. nabídkové ceny „akce A1“ nebo „akce A2“ a „akce B“ nebo „celkové
nabídkové ceny“ bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro 
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení:
- otevřené řízení dle § 56 zákona
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Požadavky na prokázání kvalifikace:
1. splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
2. splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
3. splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 
zákona ekonomická výhodnost nabídky. Základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší
nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH (součet za akci A 
+ akci B).

Financování akce
Zakázka je realizována v rámci dvou projektů. Projekt „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ 
byl Libereckým krajem předložen do 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu a žádost o dotaci byla schválena. Závazek spolufinancování a předfinancování
projektu byl v ZK schválen dne 30. 8. 2016 usnesením č. 456/16/ZK. Částka bude alokována 
v rozpočtu kraje na rok 2017 na základě schváleného závazku na spolufinancování a 
předfinancování projektu v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, a to 
převodem vypořádání kapitoly 923 Spolufinancování EU za rok 2016 do rozpočtu kraje 2017 
na základě ZR-RO č. 70/17.
Druhá část zakázky bude financována Městem Jilemnice, které předložilo do 18. výzvy IROP 
svůj projekt s názvem „Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace“. 
I tento projekt je již schválen ke spolufinancování z IROP.

Kontrola zadávací dokumentace ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen 
CRR)
Zadávací dokumentace předložená radě kraje ke schválení již v sobě zahrnuje první
připomínky z povinné kontroly zadávací dokumentace, kterou provedlo CRR. Veřejná
zakázka bude zahájena až po obdržení konečného stanoviska CRR k zakázce, v případě
významných připomínek bude zadávací dokumentace předložena radě kraje k opětovnému 
schválení.

Požadavky IROP - čestná prohlášení ke střetu zájmů
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekt připravovaný do IROP, je nutné zajistit čestná
prohlášení o neexistenci ke střetu zájmů od všech členů rady kraje dle podmínek IROP ke 
každé VZ. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4 tohoto materiálu. Čestná
prohlášení je vhodné podepsat před rozhodnutím rady kraje, aby se v případě střetu zájmů
mohl člen rady kraje neúčastnit rozhodování o VZ, což bylo zajištěno. 
Kompletní zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Poznámka k navrhovanému složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise:
Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje (na návrh příslušných vedoucích odborů) ukládá
zaměstnancům jmenovaným jako členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, 
aby tuto funkci vykonávali v souladu se svou odborností vyplývající z jejich pracovního 
zařazení a pracovní náplně.

Přílohy:
112_P01_formular_oznameni_o_zahajeni_zadavaciho_rizeni
112_P02_text_zadavaci_dokumentace
112_P03_zavazny_navrh_smlouvy_o_provedeni_stavby_c._OLP-868-2017
112_P04_cestne_prohlaseni_ke_stretu_zajmu

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
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