STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 56
Vypsání zadávacího řízení na dodávku stojanů pro cyklistická kola a jejich instalace
Stručný obsah: Vypsání ZŘ na dodavatele stojanů pro cyklistická kola, včetně jejich instalace a
nezbytných stavebních úprav. Veřejná zakázka bude zadávána formou otevřeného podlimitního
řízení, v rámci projektu „100 kol pro bikesharing v Liberci“. Tento projekt je spolufinancován
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 939.000 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vypsání zadávacího řízení
Zpracoval:

Baboráková Jana - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice
výboru pro rozvoj a životní prostředí

Projednáno s:

Vorlovou Danou Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů
Němečkem Jiřím Ing., CSc.-náměstkem primátora
Komisí pro veřejné zakázky (per rollam) 26.4.2019

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Jiří Janďourek Ing. arch. - poradce primátora (případně
zastupující Koňasová Zuzana Ing.arch.)

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 formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele
cyklistických stojanů, s názvem "Dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec
systému sdílených kol v Liberci, včetně instalace a nezbytných stavebních úprav“ a návrh
Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace dle přílohy č. 1
2. Seznam oslovených dodavatelů:
SIACITY s.r.o
110 00
Ing. Jiří RUTKOVSKÝ
46007
b2 Liberec s.r.o.
12 Liberec
HAGS Praha, s.r.o.
SIAINVEST s.r.o.
110 00
Zahrady J+J s.r.o.
Šimonovice

IČO: 27291545

Krakovská 583/9, Praha - Nové Město, PSČ

IČO: 49109286

Americká 765/90, Liberec III-Jeřáb, PSČ

IČO: 06828647

Hodkovická 135, Liberec XXIII-Doubí, 463

IČO: 26723727
IČO: 27342867

Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha
Křižovnická 86/6, Praha - Staré Město, PSČ

IČO: 22793283

Rozdvojená 150, Minkovice, 463 12

jmenuje
Hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek z
hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, ve složení:
Jmenovaní členové:
1. Ing. Němeček Jiří, CSc.
správu
2. Ing. Michaela Maturová
3. Ing. arch. Zuzana Koňasová
4. Bc. Miroslava Honcová

náměstek pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
referent sekretariátu primátora
odborný pracovník odboru školství a sociálních věcí

Náhradníci:
1. Ing. Jaroslav Zámečník, CS.
2. Ing. Dana Vorlová
3. Ing. Hana Kotanidisová
4. Ing. arch. Jan Lajksner

primátor statutárního města Liberce
vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací

ukládá
Zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stojanů pro kola včetně
jejich instalace a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.08.2019
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Důvodová zpráva
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „100 kol pro bikesharing v Liberci“, který je
spolufinancován Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR (SFŽP), výzva č. 14/2017. Předmětem projektu je nákup cyklistických kol a stojanů pro kola do
systému sdílení kol a zajištění provozu tohoto systému po dobu 5 let na území města Liberce. Celkové
uznatelné náklady projektu činí 2,8 mil. Kč, z toho dotace SFŽP představuje 2,4 mil. Kč (85%), vlastní
podíl SML činí 400 tis. Kč (15%).
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému
sdílených kol v Liberci a jejich instalace. Stojany v rámci systému sdílených kol představují mobilní
stojany (10 ks), kdy je předpoklad využití těchto stojanů především uživateli sdílených kol. Stojany nad
rámec systému sdílených kol představují stabilní stojany k zabudování do země (70 ks), které jsou
určené k užití všem cyklistům, tedy nejen uživatelům sdílených kol.
Bližší specifikace veřejné zakázky:
•
•
•
•

vyhotovení výrobní dokumentace a geodetické zaměření realizované stavby;
dodávka stojanů pro cyklistická kola, celkem 80 ks, z toho 70 ks stabilních stojanů k zabudování
do země a 10 ks mobilních stojanů;
instalace stojanů a s tím spojené nutné stavební úpravy;
zajištění povinné publicity projektu.

Varianty cyklistických stojanů k zabudování na pevno do země (70 ks) a jejich umístění jsou k dispozici
v Analýze umístění stojanů (příloha č. 5 ZD).
Mobilní stojany (10 ks) a jejich bližší specifikace je uvedena v Návrhu smlouvy na dodávku stojanů
(příloha č. 3 ZD).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 939.000 Kč bez DPH jako maximální a
nejvýše přípustná.
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Termín pro dodání mobilních stojanů je konec ledna 2020. Termín pro dodání a zabudování
cyklistických stojanů na pevno do země je stanoven do konce dubna 2020.
Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky je Ing. Nikola Martinetz, oddělení veřejných
zakázek.
Dostatečné finanční krytí pro realizaci veřejné zakázky a jejího předmětu plnění je zajišťováno
prostřednictvím červnového rozpočtového opatření, ve kterém je zažádáno o navýšení níže
uvedených rozpočtových položek projektu. Navýšení rozpočtu bylo předem projednáno
s příslušným gesčním náměstkem a náměstkem pro ekonomiku.
Rozpočet po požadovaném navýšení
ORJ2
Název ORJ2
ODPA
POL
UZ

000300140045
SRAP - Oddělení administrace projektů
003111
6121
000000000
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ORJ
ORG
Text ORG
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený

0000000001
0021581000000
100 kol pro bikesharing v Liberci
400 000,00
170 550,00

ORJ2
Název ORJ2
ODPA
POL
1) UZ
ORJ
ORG
Text ORG
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený

000300140045
SRAP - Oddělení administrace projektů
003111
6121
000000000
0000000001
0021581004000
100 kol pro bikesharing v Liberci-předfinancováno
2 915 000,00
966 450,00

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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