TISKOVÁ ZPRÁVA
Ústí nad Labem 13. 6. 2018
UNIVERZITA ZAČÍNÁ STAVĚT CPTO
Historicky největší stavba Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se dává
do pohybu. Rektor UJEP podepsal smlouvu se zhotovitelem.
Dne 13. 6. 2018 podepsal rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., Smlouvu
o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí mezi UJEP a Společností MTS –
KLEMENT, ve které je správcem akciová společnost Metrostav a společníkem
KLEMENT a. s. Předmětem smlouvy je vybudování novostavby budovy Centra
přírodovědných a technický oborů (CPTO) UJEP.
„Pro univerzitu je tento podpis nesmírně důležitý a dá se nazvat historickým
mezníkem. Čekali jsme na něj šest let,“ upozorňuje rektor UJEP.
Investiční záměr pro novostavbu Centra přírodovědných a technických oborů
UJEP byl zařazen do financování MŠMT v rámci ISPROFIN ve výši 550 mil. Kč
rozhodnutím vlády ze dne 31. 8. 2011. Celková suma zahrnovala financování
přípravy území pro novostavbu, přípravnou i realizační fázi.
Akce nesoucí název „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum
přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ si od té doby prošla
mnoha komplikacemi, se kterými se UJEP musela vypořádat.
UJEP se rozhodla jít při hledání autora studie cestou skutečně kvalitního
architektonického návrhu. „Vědomí odpovědnosti vůči ústecké veřejnosti a snaha
zajistit pro kampus kvalitní návrh i architektonicky hodnotnou studii, přiměly
předchozí vedení univerzity k tomu, že se spojilo s Českou komorou architektů
a vyhlásilo soutěž o návrh. Byla to sice cesta zdlouhavější, ale garantovaná
samotnými architekty a vedoucí ke kvalitnímu výsledku,“ říká Martin Balej.
Ke zveřejnění výsledků soutěže o návrh došlo dne 20. 7. 2015, na prvním místě
se umístil návrh prof. Ing. arch. Petr Pelčáka. Na projektové dokumentaci
vítězného návrhu pracoval tým prof. Pelčáka do konce března 2017. UJEP
následně vyhlásila veřejnou zakázku na dodavatele stavby.
„V době práce na projektové dokumentaci se situace na trhu pozemního
stavitelství významně změnila a rozdíl rozpočtové ceny projektanta a následných
nabídkových cen potenciálních dodavatelů stavby byl markantní,“ upozorňuje
kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl. „První zadávací řízení na dodavatele stavby
muselo být zrušeno, neboť nabídku podal pouze jeden účastník s cenou, která
převyšovala možnosti UJEP,“ doplňuje kvestor.
Proto bylo vypsáno opakované zadávací řízení. Ani tentokrát nedopadly výsledky
soutěže pro UJEP lépe. Univerzita obdržela 3 nabídky, z nichž nejnižší cena činila
dokonce 700 mil. korun, tj. o 150 mil. korun nad částku, kterou UJEP disponovala.
Rektor UJEP se tehdy obrátil jak na ministerstvo, tak na univerzitní senát.
„Jsem velmi šťastný, že nám ministerstvo školství v osobě ministra Roberta Plagy
schválilo žádost o navýšení státní dotace pro tuto stavbu o 123 mil. korun. Bylo to
významné rozhodnutí, které nám rozvázalo ruce a umožnilo pokračovat ve
stavbě,“ děkuje rektor Martin Balej ministerstvu školství.
Akademický senát UJEP rozhodl o navýšení spoluúčasti univerzity o 27 milionů.
Vedení univerzity mohlo dne 18. 5 2018 vyhlásit výsledek opakovaného
výběrového řízení na dodavatele stavby CPTO. Vítězem zadávacího řízení se

stala společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO
(správce: Metrostav a. s., divize 8; společník: KLEMENT a. s.).
„Nabídka vybraného dodavatele
nejvýhodnější,“ říká kvestor Nergl.
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V připravované budově CPTO bude situována Přírodovědecká fakulta UJEP
a částečně Fakulta životního prostředí UJEP, která bude využívat specializované
laboratoře a jejich vybavení. Vysoce specializované přístroje budou využívat
především studenti doktorského studia a akademičtí pracovníci pro svoji vědeckou
a tvůrčí činnost, případně studenti ostatních fakult pro své závěrečné práce.
Výstavba CPTO není jen ojedinělou investiční akcí. Na její realizaci jsou navázány
další dílčí projekty univerzity, které ve svém komplexním pojetí umožní rozvoj
UJEP v oblastech vývoje, výuky a vzdělávání. Synergicky je stavba CPTO
provázána s projekty realizovanými v rámci OP VVV:
- U21 – kvalitní infrastruktura (projekt, mimo jiné, zajistí přístrojové vybavení
do CPTO v předpokládané ceně cca 216 mil. Kč),
- U21 – Univerzita bez bariér (projekt, mimo jiné, zajistí bezbariérový přístup
k CPTO ze všech stran Kampusu UJEP).
Staveniště bude vítězi veřejné zakázky předáno dne 15. 6. 2018, ten musí
zajistit vybudování objektu včetně jeho kolaudace do konce roku 2019.
Fotografie k volnému užití: Rektor Martin Balej podepisuje smlouvu na výstavbu
CPTO; autor: Josef Růžička
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