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.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Vyhodnocení ZŘ na hasičský velitelský automobil u projektu "4 města zachraňují přes hranice"
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na dodávku velitelského automobilu v rámci projektu „4
města zachraňují přes hranice“, spolufinancovaného z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný
stát Sasko 2014-2020. Hodnotící komise doporučila zadavateli nabídku, kterou podal účastník
AUTOTREND, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 1 358 967 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vyhodnocení ZŘ na dodávku velitelského automobilu
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
výsledek zadávacího řízení na dodavatele hasičské techniky a uzavření kupní smlouvy na
veřejnou zakázku "DODÁVKA VELITELSKÉHO AUTOMOBILU PRO JSDH KRÁSNÁ
STUDÁNKA" s účastníkem AUTOTREND, spol. s r.o. se sídlem České mládeže 1101, 460
06 Liberec, IČ 41324838, s nabídkovou cenou 1 358 967 Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru dodavatele dle Přílohy č. 1 a Rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele dle Přílohy č. 2
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 14.05.2018

2. po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem AUTOTREND, spol. s r.o. se sídlem České mládeže 1101, 460 06 Liberec, IČ
41324838 dle Přílohy č. 3
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 08.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 149/2018 dne 6.2.2018 vypsání 3. opakovaného zadávacího řízení na
dodavatele hasičské techniky - velitelského automobilu pro projekt "4 města zachraňují přes hranice",
spolufinancovaného z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Veřejná
zakázka byla zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení, v souladu s ustanovením § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
jakož i v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 20142020 Ministerstva pro místní rozvoj.
Termín plnění dodávky byl stanoven do 31.10.2018 (dle souladu s Žádostí o poskytnutí dotace).
Lhůta pro podání nabídek vypršela dne 8.3.2018 v 9:00 hod. V řádném termínu bylo na adresu
zadavatele doručeno šest nabídek.
Účastník
AUTOTREND, spol. s r.o.
CB Auto a.s.
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
KOBIT spol. s r.o.
THT Polička, s.r.o.
M 3000, a.s.

IČ
41324838
26031868
47124652
44792247
46508147
25084526

Nabídková cena bez DPH
1 358 967,1 376 698,1 391 187,1 404 000,1 404 800,1 507 188,32

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kritériem pro hodnocení nabídky byla jejich ekonomická výhodnost, kdy jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hodnotící komise po posouzení nabídky vybraného dodavatele AUTOTREND, spol. s r.o.
konstatovala, že dodavatel prokázal splnění zadávacích podmínek v plném rozsahu, a proto
doporučila zadavateli vybrat k uzavření kupní smlouvy nabídku společnosti AUTOTREND spol. s
r.o. se sídlem České mládeže 1101, 460 06 Liberec, IČ 41324838.
Dle článku VIII odst. 5 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle
čl. VIII odst. 2 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.
Výsledek zadávacího řízení bude z kapacitních důvodů schválen poskytovatelem dotace, Centrem pro
regionální rozvoj České republiky, před podpisem Kupní smlouvy.

Přílohy:
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