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.
17. schůze rady města dne: 03.10.2017
Bod pořadu jednání:
Nové vypsání zadávacího řízení na hasičskou techniku v rámci projektu "4 města zachraňují přes
hranice"
Stručný obsah: Na základě usnesení č. 509/2017 rady města Liberec ze dne 6.6.2017 vypsal odbor
strategického rozvoje a dotací zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele hasičské techniky dopravního a velitelského automobilu pro projekt "4 města zachraňují přes hranice" (JSDH
Krásná Studánka) z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.
V řádném termínu nebyla doručena žádná nabídka a veřejná zakázka byla zrušena. Vypsání
nového zadávací řízení zohledňuje především zvýšení předpokládané hodnoty a prodloužení doby
dodání. Veřejná zakázka bude zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení rozděleného
na dvě části - 1. část dopravní automobil s předpokládanou hodnotou 2 479 339,- Kč bez DPH a 2.
část velitelský automobil s předpokládanou hodnotou 1 239 670,- Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Nové vypsání ZŘ 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
1. vypsání zadávacího řízení na dodavatele dopravního a velitelského automobilu formou
zjednodušeného podlimitního řízení pro projekt „4 města zachraňují přes hranice“ v souladu
se zněním Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace dle přílohy č. 1

2. oslovení potencionálních dodavatelů s výzvou na předložení nabídky pro dodávku hasičské
techniky:
1) THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí, IČO
46508147
2) AUTOTREND, spol. s.r.o, České mládeže 1101, Liberec VI - Rochlice, 460 06
Liberec IČO 41324838
3) PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r. o., Masojedy 59, 282 01 Masojedy, IČO
00549142
4) KOBIT - THZ CZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČO 06102867
5) ZHT Group s.r.o., Slavíč 16, 753 61 Hranice VII, IČO 27762262
6) STS Prachatice, a.s., Těšovice 62, 383 01 Těšovice, IČO 60826983
7) IVACAR Ivančice, spol. s r.o., Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, IČO
48906719
8) Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, Dolní Staré Město, IČO
25931270
jmenuje
1.

Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků:
1. Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
2. Ing. Hana Řepková
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
3.
Lubomír Popp
vedoucí oddělení krizového řízení
Návrh náhradníků členů komise:

2.



Mgr. Futóová Veronika

vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů



Ing. Michaela Maturová
pracovník

koordinační, projektový a programový



Josef Hazi

velitel JSDH Krásná Studánka

Hodnotící komisi včetně náhradníků, která je pověřena i posouzením nabídek z hlediska
splnění zadávacích podmínek:
1. Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora
2. Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
3. Ing. Hana Řepková
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
4. Lubomír Popp
vedoucí oddělení krizového řízení
5. Josef Hazi
velitel JSDH Krásná Studánka
Návrh náhradníků členů komise:



Tibor Batthyány
Mgr. Futóová Veronika

primátor města
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
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Ing. Michaela Maturová
pracovník
Michal Prokop
Ing. Jaromír Mottl

koordinační,

projektový

a programový

referent oddělení krizového řízení
velitel JSDH Hrádek nad Nisou

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele dopravního a velitelského
automobilu a výsledek předložit radě města ke schválení
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.11.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města dne 28. 4. 2016 schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt „4
města zachraňují přes hranice“ v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
2014 - 2020. Projekt spojuje 4 kooperační projektové partnery za účelem dosažení společného hlavního
cíle, a to budoucí efektivnější vzájemné spolupráce v oblasti řízení rizik při řešení následků živelných
katastrof.
Realizační období projektu je od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2019 a ostatními zapojenými projektovými
kooperačními partnery jsou:




město Hrádek nad Nisou, jako zřizovatel SDH Hrádek nad Nisou,
město Herrnhut, jako zřizovatel FW Rennersdorf, a
město Zittau, jako zřizovatel FW Zittau.

Celkové náklady projektu za všechny projektové kooperační partnery činí 2 754 513,24 EUR, tj. 74 440
720,00 Kč. Rozpočet lead partnera projektu je 735 757,63 EUR, tj. 19 883 850,00 Kč.
Míra financování z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 2020 (dále jen „Program“) je:
 85 % z EFRR EU, a
 5 % ze státního rozpočtu ČR.
Součástí projektu "4 města zachraňují přes hranice" je také, kromě přestavby hasičské zbrojnice
v Krásné Studánce, pořízení hasičské techniky.
Veřejná zakázka na dodání hasičské techniky je rozdělena na tři části:
- 1. část - dopravní automobil vč. hasičského příslušenství
- 2. část - velitelský automobil vč. hasičského příslušenství
- 3. část - přívěs se člunem vč. hasičského příslušenství (pořízeno přímým nákupem v 9/2017)
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 byla ukončena dne 23.6.2017 v 10:15 hod.
V řádném termínu nebyla na adresu zadavatele doručena žádná nabídka vztahující se k 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, bylo zadávací řízení
zrušeno.

Nové zadávací řízení zohledňuje úpravu zadávacích podmínek, tak aby se snížilo riziko znovuzrušení
veřejné zakázky pro podání nabídek. Mezi upravovaná kritéria patří prodloužení doby dodání a navýšení
předpokládané hodnoty.Části veřejné zakázky budou zadány v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení rozděleného na dvě části v předpokládané hodnotě 1. část (část A) - dopravní automobil 2 479
339,- Kč (původně 2 066 116,- Kč) bez DPH a 2. část (část B) - velitelský automobil 1 239 670,- Kč
(původně 1 074 380,- Kč) bez DPH. Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na obě části veřejné
zakázky či pouze na vybranou část. Hasičská technika bude dodána v souladu s vyhláškou
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Termín plnění je maximálně do 30.9.2018 (původně maximálně 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti
smlouvy, nejpozději však do 22.11.2017) - dle souladu s Žádostí o poskytnutí dotace.
Kritérium hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost, kdy jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Komise pro veřejné zakázky rozhodla, že uvedené změny zadávacích podmínek nebude znovu
projednávat. Původní ZŘ bylo projednáno komisí dne 16.5.2017.
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Zadávací dokumentace včetně příloh byla dne 2.10.2017 zkontrolována poskytovatelem dotace Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VIII
odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost
zveřejnění řídí zákonem č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy:
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