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Projednáno - usnesení přijato 

      
 

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2019 

 
Bod pořadu jednání: 50. 

  

Název : Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 

„Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové 

vybavení“ 

 

Důvod předložení: Směrnice rady kraje č. 2/2016 

 

Zpracoval: Ing. Libor Vokas 

odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 

Ing. Veronika Ottová 

Finanční manažerka ORREP 

Mgr. Denisa Kašpar Matoušová 

Projektový manažer oddělení projektů financovaných ze 

strukturálních fondů 

 

Projednal: Ing. Radka Loučková Kotasová 

členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionálního rozvoje, evropských projektů a územního 

plánování 

Ing. Vladimír Koudelka 

vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku 

Mgr. Michael Otta 

vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských 

projektů 

Mgr. Karel Ulmann 

vedoucí právního odboru 

Mgr. René Havlík 

ředitel krajského úřadu 

 

Předkládá: Ing. Jan Sviták 

náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a 

veřejných zakázek 

 

K jednání přizván: Ing. Vladimír Koudelka 

vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku 

 

Návrh na usnesení: 

 

Rada kraje po projednání 

r o z h o d u j e  
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové 

vybavení“ v  otevřeném nadlimitním řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání nabídek ve složení 

Ing. Vratislav Ondráček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

náhradník Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek, 

2. hodnotící komisi ve složení 

Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, 

náhradník Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a 

veřejných zakázek 

Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a 

zaměstnanosti, 

náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství 

a rozvoje venkova, 

Mgr. Denisa Kašpar Matoušová, projektový manažer, 

náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze 

strukturálních fondů,  

Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku, 

náhradník Lenka Voženílková, oddělení investic, 

Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic, 

náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic, 

Ing. arch. Jan Jirásko, projektant a autorský dozor pro interiéry, 

náhradník Ing. arch. Vojtěch Feigl,  

Philipp Roden, ředitel Lipo.ink, ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., 

náhradník Vendula Zedníková, Lipo.ink, ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s 

r.o. 

RNDr. Michal Ottis, CSc., zástupce klubu KSČM, 

náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM, 

Mgr. Jindřich Felcman, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj, 

náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj, 

s c h v a l u j e  

1. formulář „oznámení o zahájení zadávacího řízení“, 

2. text „zadávací dokumentace“, 

3. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3910/2019 

a  u k l á d á  

1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 

zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, 

Termín: 31. 12. 2019 

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za 

práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící 

komise RNDr. Michalu Ottisovi,CSc., a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Ing. 
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Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve 

výši 100 Kč/hod., 

Termín: 31. 12. 2019 

3. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za 

práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členu hodnotící 

komise Mgr. Jindřichu Felcmanovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Mgr. 

Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve 

výši 100 Kč/hod. 

Termín: 31. 12. 2019 
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Důvodová zpráva 

 

Předmětem materiálu do rady kraje je schválení zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 

„Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení“ v otevřeném řízení v souladu s § 

56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

 

Veřejná zakázka je zadávána v rámci realizace projektu „Inovační centrum – 

Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ spolufinancovaného z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

 

Název veřejné zakázky: 

„Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení“ 

Předmět plnění veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, interiérového vybavení a truhlářských prvků 

do prostor podnikatelského inkubátoru, který vznikne v rekonstruované budově „D“ a která 

sestává z následujících položek: 

 
označení název množství 

I01 univerzální praktikábl 25 ks 

I01a  čelní zákryt praktikáblu 4 ks 

I01b koberec na pódium 1 kpl 

I02 vozíček pod praktikábly 5 ks 

I03 výškově nastavitelný stolek kulatý 6 ks 

I04 mobilní pult 4 ks 

I07 věšák 20 ks 

I08 výškově nastavitelný stolek hranatý 17 ks 

I09 kancelářská židle 41 ks 

I10 kancelářský kontejner 41 ks 

I11 kancelářský stůl 40 ks 

I12 vysoký pracovní stůl 5 ks 

I13 barová židle ergonomická 21 ks 

I14 čalouněná pohovka 2místná 22 ks 

I15 sestava odpočinkových taburetek 2 kpl 

I16 uzamykatelné skříňky 4 ks 

I17 otevřená skříňka 10 ks 

I18  stohovatelný stůl 42 ks 

I18a vozík pod stoly 3 ks 

I19 stohovatelná konferenční židle 166 ks 

I19a vozík pod židle 5 ks 

I20 bílá popisovatelná tabule na zeď 2 ks 

I21 závěs   20 ks 

I22 lavice 2 ks 

I23 šatní skříňka 18 ks 

I24 sukýnka na kulatý stůl 6 ks 

I25 sedák 36 ks 

I26 rolety 1 4 ks 

I27 rolety 2   4 ks 

I28 bílá popisovatelná tabule mobilní 2 ks 

I29 plošinový vozík 2 ks 

I30 kancelářská skříňka uzamykatelná 5 ks 

I31 žebřiny   2 ks 

I32a lavice na žebřiny 1 ks 

I32b hrazda 1 ks 

I34 koš drátěný kancelářský 16 ks 

I35 velkoobjemový koš na tříděný odpad 8 ks 

N01 paraván na stůl čelní 24 ks 

N02 paraván na stůl boční 45 ks 

N03 paraván k pohovce 8 ks 
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N06 telefonní box 5 ks 

N07 meet box 1 3 ks 

N08 meet box 2 6 ks 

N09 telefonní paraván 4 ks 

N10 paraván volný   4 ks 

N13 nástěnné panely 1 kpl 

T02 recepční pult 1 ks 

T03 zástěna meeting point 1 ks 

T04 kuchyňka meeting point - zástěna 1 ks 

T05 dělící zástěna 2 ks 

T06 dřevěný obklad recepce s dveřmi 1 ks 

T07 dřevěný obklad recepce 1 ks 

T08 nosná zástěna žebřin 2 ks 

T09 zeď slávy 1 ks 

 

Součástí plnění bude také realizace kompletních interiérů včetně atypických truhlářských 

výrobků, zámečnických výrobků, čalounických prací, elektroinstalací, dokončovacích 

zednických prací a použití CNC technologie. 

Soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v přílohách zadávací 

dokumentace, a to v příloze č. 3 „projektová dokumentace interiéru“, příloze č. 4 „výpis 

prvků interiéru - nábytek a interiérové vybavení“ a příloze č. 5 „soupis prací, dodávek a 

služeb“. Součástí dodávky je pro každou položku vždy doprava, instalace/montáž zařízení, 

uvedení do provozu, případně zaškolení obsluhy, likvidace odpadu apod. 

Vzhledem k probíhající realizaci stavební části lze předpokládat, že může průběžně docházet 

k dalším dílčím změnám stavby. Z toho důvodu je před zahájením dodávky interiéru nutné 

ověřit veškeré rozměry stavby, stavebních otvorů a celkovou připravenost stavby, zejména v 

souvislosti s montáží vestavěných prvků a velikostí komunikačních koridorů pro transport 

nábytků a interiérových prvků. 

Výpis prvků interiéru nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Dodavatel interiéru je povinen u 

zvlášť složitějších atypických kusů nábytku, vybavení a vestavěných truhlářských prvků a 

obkladů před zahájením výroby vypracovat na své náklady dílenskou dokumentaci, kterou 

předloží architektovi ke schválení. 

Veškeré prvky interiéru budou dodány včetně montáže a kompletace. U vestavěných prvků 

jsou součástí dodávky i potřebné montážní a kotvící prvky. 

Výpis prvků obsahuje především technický popis a specifikace jednotlivých prvků, 

komplexnější přehled řešení interiéru vč. umístění interiérových prvků je obsažen ve 

výkresové části dokumentace (viz příloha č. 3). 

Dodavatel interiéru je povinen předložit vzorky veškerých materiálů ke schválení. 

Kvalita materiálů, systémů, technologie, jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce 

a technologie stavby bude provedena podle obecně platných předpisů a bude dokladována 

předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled a funkci. 

 

Projektová dokumentace 

Předmět plnění bude realizován v souladu s výše uvedenými přílohami (č. 3. - 5.) zadávací 

dokumentace, kterou zpracoval Ing. arch. Jan Jirásko, IČO 75379805, se sídlem 

 v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.  

Příloha č. 3 „projektová dokumentace interiérů“ je zpracována pro kompletní dodávku 

interiérových prvků i nad rámec tohoto zadávacího řízení. Pro prodávajícího jsou důležité 

části projektové dokumentace obsahující prvky dle výpisu prvků (příloha č. 4). 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:    

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 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  

9.863.753 Kč bez DPH. 
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Nabídková cena nesmí překročit částku 10.350.000 Kč bez DPH. 

Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude 

to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 

Druh zadávacího řízení: 

- otevřené řízení - § 56 zákona 

Požadavky na prokázání kvalifikace: 

a. prokáže splnění základních způsobilost podle § 74 zákona, 

b. prokáže splnění profesních způsobilost podle § 77 zákona, 

c. prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

 

Hodnotící kritéria: 

Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.  

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH sestaví hodnotící 

komise pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

 

Platební podmínky: 

Vzhledem k vysoké předpokládané hodnotě zakázky a na základě doporučení Ing. arch. Jana 

Jiráska Liberecký kraj poskytne vybranému uchazeči (prodávajícímu) zálohu ve výši až 70 % 

Kč z celkové smluvní ceny vč. DPH. Za tímto účelem musí prodávající předložit 

Libereckému kraj před podpisem smlouvy doklad o bankovní záruce ve výši poskytnuté 

zálohy. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky Libereckého kraje z důvodů porušení 

povinností prodávajícího týkající se řádného dodání zboží v předepsané kvalitě a smluveném 

termínu. 
 

Financování 

Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou pro rok 2019 vyčleněny v rozpočtu 

Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic 

a správy nemovitého majetku. Jedná se o nezpůsobilé výdaje projektu. 

 

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: 

050_P01_ formular_oznameni_o_zahajeni_zadavaciho_rizeni 

050_P02_zadavaci_dokumentace 

050_P03_zavazny_navrh_kupni_smlouvy_c_OLP_3910_2019 
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