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.

I N F O R M A C E č. 201
pro 1. schůzi rady města 07.01.2020

Informace o vypořádání námitek k ZŘ na služby v rámci projektu "Plán udržitelné městské
mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030"

Zpracoval: Malá Veronika, Bc. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací
Po schválení předložit na zasedání:
Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva
Usnesením č. 1126/2019 dne 19.11.2019 rada města z důvodu rizika krácení dotace schválila zrušení
zadávacího řízení "Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030".
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo účastníkům odesláno dne 26.11.2019 a tento den bylo
rozhodnutí také zveřejněno na profilu zadavatele.
Dne 9. 12. 2019 byly v zákonné lhůtě zadavateli doručeny námitky stěžovatele (Příloha č.1) proti
rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky „Plán udržitelné
městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2030“. Rozhodnutí zadavatele o námitkách již bylo
stěžovateli, společnosti ANTE, spol. s r.o., odesláno prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí,
kterým byly námitky zamítnuty (Příloha č.2) bylo schváleno, podepsáno primátorem města a odesláno
dne 19.12.2019 .
Postup při podpisu a odeslání rozhodnutí o námitkách byl v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec – část C odst. 5
„V případech nutnosti učinit změny zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek či rozhodnutí o
námitkách, a pokud ve lhůtách stanovených ZZVZ není svolána schůze rady města, je primátor města
oprávněn rozhodnout. Rada města bude o takovémto kroku bezodkladně informována příslušným
vedoucím odboru.“

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

