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.
3. schůze rady města dne: 06.02.2018
Bod pořadu jednání:
Opakované vypsání zadávacího řízení na hasičskou techniku k projektu "4 města zachraňují přes
hranice"
Stručný obsah: Rada města schválila usnesením č. 1009/2017 dne 3.10.2017 vypsání opakovaného
zadávacího řízení na dodavatele hasičské techniky rozděleného na dvě části - 1. část dopravní
automobil, 2. část velitelský automobil pro projekt "4 města zachraňují přes hranice" (JSDH
Krásná Studánka) z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.
Druhá část veřejné zakázky (velitelský automobil) byla usnesením č. 1333/2017 rady města ze dne
12.12.2017 po zániku účasti vybraného dodavatele, který byl zároveň jediným účastníkem dané
části zadávacího řízení, zrušena. Vypsání 3. opakovaného zadávacího řízení na dodávku
velitelského automobilu zohledňuje především zvýšení předpokládané hodnoty o 165 289,- Kč a
prodloužení doby dodání o měsíc. Veřejná zakázka bude zadána formou zjednodušeného
podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 1 404 959,- Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Opakované vypsání ZŘ na hasičskou techniku
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Komisí pro veřejné zakázky dne 30.1.2018
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):
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Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vypsání opakovaného zadávacího řízení na dodavatele 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
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 koordinační, projektový a programový pracovník



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
Ing. Michaela Maturová
Michal Prokop
Ing. Jaromír Mottl

primátor města
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
koordinační, projektový a programový pracovník
referent oddělení krizového řízení
velitel JSDH Hrádek nad Nisou

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele velitelského automobilu a
výsledek předložit radě města ke schválení
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 03.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 1009/2017 rady města Liberec ze dne 3.10.2017 vypsal odbor strategického
rozvoje a dotací, ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek, opakované zjednodušené podlimitní
řízení na dodavatele hasičské techniky rozdělené na dvě části - dopravní a velitelský automobil pro
projekt "4 města zachraňují přes hranice". Lhůta pro podání nabídek do tohoto zadávacího řízení byla
ukončena dne 3.11.2017 v 10:00 hod. V řádném termínu byly na adresu zadavatele doručeny na 1. část
(dopravní automobil) dvě nabídky a na 2. část (velitelský automobil) pouze jedna nabídka. Ty byly
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotící komise vyhodnotila jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídku pro obě části účastníka M 3000, a.s., se sídlem Šaldova 278/36, 186 00 Praha 8,
IČ 25084526. Na základě odeslané výzvy ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a předložení
dokladů jsme od účastníka obdrželi sdělení, že při zpracování nabídky došlo k omylu a žádá o vyloučení
z veřejné zakázky. Dle usnesení č. 1333/2017 rady města ze dne 12.12.2017 byl dodavatel M 3000, a.s.
vyloučen z obou částí zadávacího řízení a 2. část (velitelský automobil), po zániku jeho účasti, zrušena.
Usnesením č. 14/2018 rady města ze dne 2.1.2018 byl pro 1. část (dopravní automobil) vybrán
dodavatel, který podal v pořadí 2. nabídku - KOBIT, spol. s r. o., se sídlem Rozvojová 269, 165 00
Praha 6, IČ 44792247.
Třetí opakované zadávací řízení na dodávku velitelského automobilu zohledňuje úpravu zadávacích
podmínek, tak aby se snížilo riziko zrušení veřejné zakázky. Hlavním důvodem nepřihlášení žádného
účastníka v 1. kole zadávacího řízení (dále jen "ZŘ") a pouze jednoho účastníka ve 2. kole ZŘ je
především velké množství dotačních titulů na techniku pro jednotky dobrovolných hasičů. V současné
době existuje několik dotačních podpor např. z programu "Dotace pro jednotky SDH obcí", IROP Technika pro IZS, Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 nebo
program Interreg V-A Česká republika - Polsko. Všechny tyto dotační možnosti způsobily převis
poptávky nad nabídkou na trhu s požárními vozidly. Dodavatelé tedy mají naplněné kapacity na rok
dopředu a nemají potřebu se do ZŘ hlásit.
Mezi upravovaná kritéria, v pořadí 3. vypisovaného ZŘ, patří prodloužení doby dodání o měsíc a
navýšení předpokládané hodnoty o 165 289,- Kč. První vypsání ZŘ splňovalo zadávací podmínky dle
žádosti o poskytnutí dotace. Při druhém opakování zadávacího řízení došlo především k navýšení
předpokládané hodnoty a prodloužení termínu dodání, tak aby nemusela být veřejná zakázka znovu
zrušena pro nepodání nabídek. Veřejná zakázka bude zadána v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení v předpokládané hodnotě 1 404 959,- Kč bez DPH (1. ZŘ 1 074 380,- Kč bez DPH, 2. ZŘ 1 239
670,- Kč bez DPH). 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 stanoven maximálně do 31.10.2018 (1. ZŘ maximálně 18 týdnů ode dne nabytí
účinnosti smlouvy, nejpozději však do 22.11.2017; 2. ZŘ maximálně do 30.9.2018). Dle Smlouvy o
poskytnutí dotace je termín ukončení projektu 31.3.2019, do kdy musí být velitelský automobil
pořízen a vyúčtován směrem k poskytovateli dotace. Také v souladu s těmito podmínkami jsme
veřejnou zakázku upravili, tak aby se zadávací řízení již nemuselo opakovat a hasičská technika se stihla
dodat před ukončením projektu.
Kritérium hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost, kdy jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.
Zjednodušené podlimitní řízení bude zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele.
Zadávací dokumentace včetně příloh byla zkontrolována poskytovatelem dotace - Centrem pro
regionální rozvoj České republiky.
Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VIII
odst. 5 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost
zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Přílohy:
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