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.
20. schůze rady města dne: 19.11.2019
Bod pořadu jednání: 36
Zrušení zadávacího řízení "Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–
2030"
Stručný obsah: V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro
které odbor strategického rozvoje a dotací navrhuje a doporučuje zadavateli zrušit vypsané
zadávací řízení, úpravu podmínek hodnocení veřejné zakázky a její opětovné vypsání.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: riziko krácení dotace
Zpracoval:

Malá Veronika, Bc. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Steinzovou Barbarou, Mgr. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Zámečníkem Jaroslavem, Ing., CSc. - primátorem

Předkládá:

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

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
Zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby „Plán udržitelné městské mobility
Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2030“, schválené radou města usnesením č. 799/2019
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle rozhodnutí zadavatele o
zrušení zadávacího řízení (příloha č.1)
ukládá
1. zajistit zveřejnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele,
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 26.11.2019
2. zahájit přípravu nové zadávací dokumentace se zapracovanými připomínkami řídícího organu a
předložit upravenou dokumentaci do komise pro veřejné zakázky a následně radě města ke
schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 03.12.2019
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Důvodová zpráva
Dne 27.8.2019 rada města schválila usnesením číslo 799/2019 zadávací dokumentaci pro vypsání
zadávacího řízení Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2030. Zadávací
řízení bylo vypsáno dne 4.9.2019. Vzhledem k tomu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, odbor strategického rozvoje a dotací po konzultaci s odborem právním
a veřejných zakázek doporučuje zrušit zadávací řízení, a to v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č.
137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Před zahájením zadávacího řízení byly ze strany žadatele (SML) zaslány veškeré podklady zadávací
dokumentace poskytovateli dotace ke kontrole, přestože z podmínek o poskytnutí dotace tato povinnost
nevyplývá. Řídící orgán OP Zaměstnanost, z jehož dotace je financován projekt Strategické dokumenty
města Liberec, zaslal své připomínky k zadávací dokumentaci až v průběhu vyhlášení zadávacího řízení,
kdy jsme byli upozorněni, že z kapacitních důvodů nebudou schopni dodržet lhůtu pro kontrolu
předložených dokumentů. Z připomínek vyplývá, že zadávací dokumentace obsahuje nejednoznačný
výklad způsobu hodnocení, kvůli kterému by nebylo možné provést hodnocení obdržených nabídek
v souladu se zachováním transparentnosti zadávacího řízení, a zároveň by mohl být ovlivněn výběr
nejvhodnější nabídky z důvodu subjektivního hodnocení.
Zadavatel se proto rozhodl stávající zadávací dokumentaci přepracovat tak, aby byl zcela jednoznačně
určen způsob hodnocení nabídek a poskytovatel nemohl shledat důvod pro udělení korekce v rámci
projektu. Úprava zadávacích podmínek se týká zejména hodnocení nabídek, a to pohovoru s
jednotlivými účastníky. Pohovor byl do procesu hodnocení zařazen na návrh kanceláře architektury
města, která na zadávací dokumentaci spolupracovala.
Projekt "Strategické dokumenty města Liberec" jehož součástí je výše zmíněné zadávací řízení, byl
zahájen 4.2.2019 a řeší problematiku zajištění efektivního strategického řízení SML skrze zpracování
dokumentu Jednotného akčního plánu implementace strategie rozvoje města a dokumentu Plán
udržitelné městské mobility (SUMP), jehož tvorba je předmětem daného zadávacího řízení, jež má být
zrušeno.
V současné době je s poskytovatelem dotace projednáváno prodloužení realizace projektu. Realizace
projektu byla zahájena 4.2.2019 a termín ukončení je plánován na 28.2.2021, kdy vyjednáváme
prodloužení termínu na 31.5.2021. Posunutím termínu ukončení není nijak ohroženo čerpání dotace.
Celkové uznatelné náklady projektu jsou 7 091 847,-Kč, z čehož vlastní podíl činí 5%, tedy 354 592,Kč. Na tvorbu SUMP je v rozpočtu projektu vyčleněno 5 300 000,-Kč.
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení bylo zpracováno Markétou Tománkovou, referentem
oddělení veřejných zakázek a schváleno Ing. Nikolou Martinetz, vedoucí oddělení veřejných zakázek, s
nimiž bylo zrušení zadávacího řízení konzultováno. Zrušení zadávacího řízení bylo dále konzultováno s
externím dopravním specialistou Havlíkem. Usnesení a Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo
předloženo ke kontrole na právní oddělení Mgr. Marcele Hegrové.
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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