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.
5. schůze rady města dne: 06.03.2018
Bod pořadu jednání:
Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu - specifická výstroj strážníků Městské policie
Liberec - Bartolini, s. r. o.
Stručný obsah: Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení specifické výstroje
navazující na již pořízené výstrojní součástky pro strážníky.

Městská policie
Důvod předložení: Nutnost pravidelné obměny výstroje a zajištění uniformity - ústrojové kázně.
Zpracoval:

Dostalíkova Zuzana, Mgr. - pracovník Městské policie Liberec

Projednáno s:

Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel městské policie

Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):

Mgr. Ladislav Krajčík

Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
 udělení všeobecné výjimky dle čl. 5.12 Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek statutárním městem Liberec pro Městskou policii Liberec pro zadání veřejné
zakázky specifická výstroj strážníků Městské policie Liberec na období 2018-2019 v
celkové výši max. 330.000,- Kč bez DPH;
 uzavření rámcové kupní smlouvy s dodavatelem Bartolini s.r.o., IČ: 28267672, 602
00 Brno, Veveří 476/39 v parametrech dle důvodové zprávy.

ukládá
uzavřít rámcovou kupní smlouvu v souladu s usnesením rady města.
P: Krajčík Ladislav, Mgr. - ředitel Městské policie Liberec
T: 16.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu se Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec,
odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města. (Rada města Liberec může rozhodnout o
výjimkách z užití ustanovení této směrnice či o zadání veřejné zakázky malého rozsahu jiným
způsobem, než ukládá tato směrnice.), předkládá primátor žádost radě města o udělení výjimky.
Předmět výjimky:
Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení specifické výstroje navazující na již pořízené
výstrojní součástky pro strážníky MP – barevné polokošile, kalhoty, taktické vesty a cyklistická výstroj
- dodané firmou Bartolini s.r.o. Z důvodu materiálové a střihové jednotnosti je nutné, aby další
výstrojní převlekové součástky byly od stejného výrobce. Firma je osvědčený dodavatel, který je
schopen operativně zajistit záruční i pozáruční servis tak, aby nebyla narušena akceschopnost strážníků
MP.
S ohledem na nutnost pravidelné obměny výstroje strážníků a dodržování jednotnosti - ústrojové
kázně, navrhujeme zakázku schválit v přímém zadání. Konkrétní výše dodávek v letech 20182019 pak bude odpovídat potřebám městské policie a výši schváleného rozpočtu, celkově
každopádně nepřekročí v součtu částku 330 tisíc korun bez DPH.
Zveřejnění přílohy nepodléhají materiály týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost
zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy:
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