STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Zrušení zadávacího řízení na hasičskou techniku v rámci projektu "4 města zachraňují přes
hranice"
Stručný obsah: Zrušení zadávacího řízení na dodavatele hasičské techniky pro projekt „4 města
zachraňují přes hranice“ (JSDH Krásná Studánka) z Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Veřejná zakázka byla zadána formou zjednodušeného
podlimitního řízení rozděleného na dvě části - 1. část dopravní automobil s předpokládanou
hodnotou 2 066 116,- Kč bez DPH a 2. část velitelský automobil s předpokládanou hodnotou 1 074
380,- Kč bez DPH. V řádném termínu pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná
nabídka.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Zrušení zadávacího řízení na hasičskou techniku
Zpracoval:

Řepková Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Veronikou Futóovou, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Ing. Alenou Bláhovou, vedoucí oddělení veřejných zakázek
Lubomírem Poppem, vedoucím oddělení krizového řízení
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
zrušení zadávacího řízení s názvem „Dodávka dopravního automobilu a velitelského
automobilu pro JSDH Krásná Studánka“ na dodavatele hasičské techniky dle Přílohy č. 1
ukládá
zajistit zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení dle Přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.07.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 509/2017 rady města Liberec ze dne 6.6.2017 vypsal odbor strategického rozvoje
a dotací, ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele
hasičské techniky - dopravního a velitelského automobilu pro projekt "4 města zachraňují přes hranice".
Lhůta pro podání nabídek do tohoto zadávacího řízení uplynula dne 23.6.2017 v 10:15 hod. V řádném
termínu nebyla na adresu zadavatele doručena žádná nabídka vztahující se k uvedenému zadávacímu
řízení (viz příloha č. 2), které bylo rozděleno na dvě části:
- část A - dopravní automobil vč. hasičského příslušenství s předpokládanou hodnotou 2 066 116,- Kč
bez DPH
- část B - velitelský automobil vč. hasičského příslušenství s předpokládanou hodnotou 1 074 380,- Kč
bez DPH
Termín plnění byl maximálně 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do
22.11.2017 (dle souladu s Žádostí o poskytnutí dotace).
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, má zadavatel povinnost zrušit zadávací řízení.

Zrušení ZŘ bylo schváleno poskytovatelem dotace - Centrem pro regionální rozvoj České republiky.

Přílohy:
01_Rozhodnutí o zrušení
02_Protokol o otevírání obálek
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
___________________________________________________________________________________________
PR/SR 12/17
CJ MML XX

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky:

„Dodávka dopravního automobilu a velitelského automobilu pro JSDH
Krásná Studánka“
Na základě usnesení rady města ze dne X. X. 2017

rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění
Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 23. června 2017 do 10:15 hod., nebyla na adresu zadavatele –
statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, doručena žádná nabídka vztahující
se k výše uvedenému zadávacímu řízení, které bylo rozděleno na dvě části (část A a B).
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zadavatel ruší zadávací řízení.
V Liberci dne …... 2017
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele: ..........................................
Tibor Batthyány
primátor města

