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.
15. schůze rady města dne: 10.09.2019
Bod pořadu jednání: 2
Tablety s příslušenstvím pro dopravní výchovu – žádost o výjimku ze směrnice RM
Stručný obsah: Modernizace výuky dopravní výchovy na DDH – nákup tabletů.

Městská policie
Důvod předložení: Zajištění dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti SML, pro rok
2019/2020.
Zpracoval:

Krajčík Ladislav, Mgr. - ředitel Městské policie Liberec

Projednáno s:

Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem Satatutárního města Liberec

Předkládá:

Krajčík Ladislav, Mgr. - ředitel Městské policie 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
1. Nákup tabletů pro účely dopravní výchovy od firmy COTREX PC, s.r.o., Rýnovická 4, 466
01 Jablonec n. N., IČO 00525154, v maximální výši 185 730 Kč bez DPH, dle předložené
důvodové zprávy.
2. Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec v souladu s článkem 5.12 - Všeobecná výjimka pro radu města, na nákup
tabletů pro účely dopravní výchovy, dle předložené důvodové zprávy.
ukládá
Zajistit realizaci zakázky dle předložené důvodové zprávy.
P: Krajčík Ladislav, Mgr. - ředitel Městské policie Liberec
T: 21.10.2019
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Důvodová zpráva
V rámci modernizace výuky dopravní výchovy, která probíhá na Dětském dopravním hřišti statutárního
města Liberec, bylo dne 9. 5. 2019 vyhlášeno oddělením veřejných zakázek MML výběrové řízení na
dodávku 30 tabletů a dobíjecích skříní. Do výběrového řízení se přihlásili 3 dodavatelé COTREX PC,
s.r.o. Jablonec n. N, Netfox s.r.o., Praha 3, Alza.cz a.s., Praha 7. Nejvýhodnější nabídku podala firma
COTREX PC, s.r.o. Jablonec n. N. Po skončení VŘ ovšem nedošlo k podpisu smlouvy s dodavatelem,
vzhledem k časové prodlevě mezi vypsáním VŘ a vyhodnocením zakázky. Vysoutěžený model tabletu
již na trhu nebyl k dispozici. Následně byli postupně osloveni další dva účastníci výběrového řízení. Ani
jeden účastník veřejné zakázky již nemohl požadovaný typ tabletu dodat. Zakázka byla tedy oddělením
veřejných zakázek MML zrušena.
Na základě těchto sklutečností byl proveden nový průzkum trhu a následně byla zakázka upravena. Byl
změněn typ tabletu za model, který je v současné době na trhu k dispozici. Opětovně byl obeslán
původní vítěz výběrového řízení, který předložil nabídku v hodnotě 224 733 Kč včetně DPH ( 185 730
Kč bez DPH). Na základě této nabídky byl proveden znovu průzkum trhu se zjištěním, že nabídka
firmy COTREX PC s.r.o. Jablonec n.N. odpovídá běžným cenám tabletů na trhu, rovněž tak cena
nabíjecích skříní je obvyklá.
Zakázka bude financována zčásti z rozpočtu městské policie a zčásti z dotace Krajského úřadu
Libereckého kraje určené na dopravní výchovu dětí na DDH, a to částkou 120 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se v prvním výběrovém řízení nepodařilo nákup tabletů zajistit a s ohledem k
začínajícímu školnímu roku je žádána rada města o udělení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec - článek 5.12 (Všeobecná výjimka pro radu města)
s účinností od 8. 10. 2018.
Materiál nezveřejněn z důvodu interní povahy informací.
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Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet schválený

1 520 000

Rozpočet upravený

1 412 308

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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