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.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 42
Vypsání zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility 2021–2030
Stručný obsah: Vypsání veřejné zakázky na služby zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 3 900 000 Kč bez DPH na zpracování Plánu
udržitelné městské mobility, koncepčního dokumentu na roky 2021–2030. Zpracování dokumentu
je podmínkou pro čerpání evropských dotací v oblasti dopravy po roce 2021.

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

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

Projednáno s:

Komisí pro veřejné zakázky
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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Vypsání zadávacího řízení na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem
„Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021-2030“ a návrh Výzvy
k podání nabídky a zadávací dokumentace dle přílohy "ZD - SUMP 2 verze MT final".
jmenuje
Hodnotící komisi pro posouzení nabídek včetně splnění kvalifikačních kritérií a hodnocení
nabídek, ve složení:
Jmenovaní členové:
1. Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora
2. Ing., Ing. arch. Jiří Janďourek vedoucí odboru kancelář architekta města
3. Ing. Miroslav Vondřich
dopravní specialista
4. Ing. Vladislav Rozsypal
odbor územního plánování
5. Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Náhradníci:
1. Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora
2. Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
3. Ing. Václav Malina
dopravní specialista
4. Ing. arch. Marie Procházková odbor kancelář architekta města
5. Ing. Dana Vorlová vedoucí oddělení administrace projektů
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na služby na zpracovatele Plánu udržitelné
městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2030 - SUMP (Sustainable Urban
Mobility Plan) a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 21.01.2020
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Důvodová zpráva
Dne 19.11.2019, usnesením č. 1126/2019, rada města na doporučení odboru strategického rozvoje a
dotací zrušila zadávacího řízení na služby vypsané formou zjednodušeného podlimitního řízení
s názvem „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021-2030“.
Projekt "Strategické dokumenty města Liberec" však dále pokračuje a k jeho realizaci a ukončení je
stále třeba dokument SUMP zpracovat. Odbor strategického rozvoje a dotací odstranil všechny sporné
body v zadávací dokumentaci tak, aby co nejvíce eliminoval možné sankce ze strany poskytovatele
dotace, a předkládá upravenou zadávací dokumentaci k opětovnému schválení.
Zadavatel se rozhodl původní zadávací dokumentaci přepracovat tak, aby byl zcela jednoznačně určen
způsob hodnocení nabídek a poskytovatel nemohl shledat důvod pro udělení korekce v rámci projektu.
Oproti původní zadávací dokumentaci došlo k následujícím změnám:
 Byl zjednodušen postup hodnocení nabídek, a to vynecháním osobního pohovoru, což bylo původně
kritizováno i ze strany poskytovatele dotace.
 Do hodnocení byly zařazeny referenční zakázky, které budou doloženy nad rámec prokázání
kvalifikace.
 S ohledem na obdržené nabídky byla snížena předpokládaná cena zakázky.
Od března 2019 je v realizaci projekt "Strategické dokumenty města Liberec". Cílem projektu je
zajištění efektivního strategického řízení SML skrze zpracování jednotného akčního plánu
implementace strategie rozvoje města zahrnující samostatné či dílčí sektorové politiky, strategické
závazky města a dopracování zásadní sektorové politiky pro udržitelnou mobilitu, tj. Plán udržitelné
městské mobility navazující na schválený plán rozvoje obslužnosti veřejné dopravy (SUMF). Pro
dosažení cíle projektu je nutné vybrat dodavatele, který zpracuje Plán udržitelné městské mobility
Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030, což je pro řešené území střednědobý strategický dokument
navazující na Rámec udržitelné městské mobility 2017-2023, jehož cílem je vytvořit podmínky pro
uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.
SUMP vychází z existujících postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou pozornost věnuje
integraci, participaci a zásadám evaluace.
Plán udržitelné městské mobility bude stavět na již existujících aktivitách v plánování a rozvoji území,
bude s nimi pracovat tak, aby směřoval ke zlepšení kvality života ve městě. Zpracovaný dokument bude
tedy koncepční studií všech subsystémů dopravy v území se zohledněním celé jeho spádové oblasti a
bude závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti a také podmínkou pro předkládání
žádostí o podporu v dalším programovém období 2021+.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 3.900.000,00 Kč bez DPH a
byla zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
Doba plnění veřejné zakázky byla stanovena na dobu určitou, a to nejpozději do 28.2.2021.
Nabídky budou hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti. Celková
ekonomická výhodnost bude hodnocena následujícími kritérii:
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH (50 % váha kritéria)
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, účastník je povinen
respektovat maximální a přípustnou hodnotu veřejné zakázky.
2. Metodika provádění díla (20 % váha kritéria)
V rámci tohoto kritéria bude hodnocen návrh Metodiky provádění díla, kde musí být popsána metodika
řešení jednotlivých okruhů problémů stanovených v předmětu plnění veřejné zakázky. Bude hodnocena
komplexnost předloženého řešení zakázky, logická provázanost jednotlivých částí řešení a exaktnost
celkového zpracování, stejně tak jako míra součinnosti se zadavatelem a technicko-odborná úroveň
navrhované metody dokumentující schopnost účastníka řešit jednotlivé odborné oblasti.
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3. Zkušenosti dodavatele (30 % váha kritéria)
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit počet referenčních zakázek nad
rámec požadavků kvalifikačního kritéria.
Hodnocená nabídka získá bodové ohodnocení dle následujících pravidel:
3 referenční zakázky – 20 bodů
4 referenční zakázky – 40 bodů
5 referenční zakázky – 60 bodů
6 referenční zakázky – 80 bodů
7 a více referenčních zakázek – 100 bodů
Předložená zadávací dokumentace byla konzultována s odborem kancelář architekta města, odborem
právním a veřejných zakázek a dopravním expertem M. Havlíkem. Administrátorem veřejné zakázky je
Markéta Tománková, DiS, referent z oddělení veřejných zakázek.
V rozpočtu města nyní máme částečné finanční krytí zálohou projektu, zpracování dokumentu je
rozloženo do více let, v tomto roce se nepředpokládá čerpání, rozpočtová věta:
ORJ2

000300140032

Název ORJ2
ODPA

3792

POL

5166

UZ

104113013

ORJ

0000000001

ORG

Rozpočet schválený

21017000000
Operační
program
zaměstnanost
Strategické dokumenty města Liberec
150 000,-

ORJ2

000300140032

Text ORG

-

Název ORJ2
ODPA

3792

POL

5166

UZ

104513013

ORJ

0000000001

ORG

Rozpočet schválený

21017000000
Operační
program
zaměstnanost
Strategické dokumenty města Liberec
1 275 000,-

ORJ2

000300140032

Text ORG

Název ORJ2
ODPA

3792
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-

POL

5166

UZ

0000000000

ORJ

0000000001

ORG

21017000000
Operační
program
zaměstnanost
Strategické dokumenty města Liberec
75 000,-

Text ORG
Rozpočet schválený

-

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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