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.
3. schůze rady města dne: 04.02.2020
Bod pořadu jednání: 30/2
Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení – rekonstrukce IC – stavební část
Stručný obsah: Vzhledem k návaznosti na výběrové řízení "Rekonstrukce Městského
informačního centra v Liberci - vybavení", podmíněné čerpáním finančních prostředků z
projektu Evropské Unie, je nezbytné aktualizovat a přepracovat podmínky zadání předmětné
veřejné zakázky a stávající dokumentace.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu z důvodu
návaznosti na VŘ "Rekonstrukce městského informačního centra - vybavení"
podmíněné čerpáním fin. prostředků z EU. Vypsání VŘ "Interiér městského
informačního centra - stavební část" schváleno RM 3.12.2019 usnesením č.
1232/2019.
Zpracoval:

Hodačová Barbora, Ing. - vedoucí oddělení cestovního ruchu

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

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
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Interiér Městského
informačního centra v Liberci - stavební část".
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a výsledek
výběrového řízení předložit radě města ke schválení.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Vypsání výběrového řízení na stavební úpravy Městského informačního centra Liberec bylo schváleno
Radou města dne 3.12.2019 usnesením č. 1232/2019 v předpokládané a zároveň maximální hodnotě
780.000,- Kč bez DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Interiér Městského informačního centra v Liberci stavební část" navazuje na výběrové řízení pro dodávku mobiliáře v rámci této rekonstrukce.
V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody, pro které se zadavatel rozhodl ve výběrovém řízení
nepokračovat a přepracovat a aktualizovat podmínky zadání předmětné veřejné zakázky a stávající
dokumetaci tak, aby byly v plné výši reflektovány připomínky poskytovatele dotace.
Toto výběrové řízení bylo vypsáno současně s navazujícím projektem "Rekonstrukce Městského
informačního centra v Liberci - vybavení". Touto aktualizací a znovuvypsáním obou výběrových řízení
dle zapracovaných připomínek dosáhne zadavatel po vyúčtování projektu na finanční prostředky z EU.
Přílohy:
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - rekonstrukce IC - stavební část
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
___________________________________________________________________________________________
PR/OS 1/20
CJ MML 024897/20

Rozhodnutí zadavatele o zrušení
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Interiér městského informačního centra v Liberci – stavební část“
S ohledem na okolnosti, které se vyskytly v průběhu výběrového řízení

rozhoduji o zrušení výběrového řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění
V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které se zadavatel
rozhodl ve výběrovém řízení nepokračovat. Zadavatel dospěl k názoru, že je nezbytné upravit
podmínky zadání předmětné veřejné zakázky a stávající dokumentaci přepracovat a aktualizovat ji tak,
aby byla v souladu s připomínkami poskytovatele dotace.

V Liberci dne 4. 2. 2020

Za zadavatele:……………………………….
PhDr. Mgr. Ivan Langr, v. r.
náměstek primátora

