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.
4. schůze rady města dne: 18.02.2020
Bod pořadu jednání: 30
Vyhodnocení zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility 2021–2030
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na služby zadávaného formou zjednodušeného
podlimitního řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility, koncepčního dokumentu na
roky 2021–2030.
Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal
účastník NDCON, s. r. o., s nabídkovou cenou 3.822.000 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení výsledku zadávacího řízení
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Tománkovou Markétou - referentem oddělení veřejných zakázek
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
výsledek zadávacího řízení na služby na zpracování Plánu udržitelné městské mobility,
koncepčního dokumentu na roky 2021 - 2030 a výběr nejvýhodnější nabídky, kterou podal
účastník NDCON s.r.o., IČ 64939511, se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, s
nabídkovou cenou 3.822.000,- Kč bez DPH.
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2,
a to po doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace vybraným dodavatelem
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2020

2. po uplynutí lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
dle přílohy č. 3
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 17.04.2020
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Důvodová zpráva
Dne 7.1.2020 byla zveřejněna, na základě usnesení rady města č. 1210/2019 ze dne 3.12.2019, Výzva k
podání nabídky a Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility, koncepčního
dokumentu na roky 2021 - 2030.
Podání nabídek do zadávacího řízení bylo ukončeno dne 24.1.2020 v 9:00 hod.
V řádném termínu byly doručeny 3 nabídky.
Nabídky byly hodnoceny, dle § 114 zákona, podle jejich ekonomické výhodnosti.
Celková ekonomická výhodnost byla hodnocena následujícími kritérii:
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH (50 % váha kritéria)
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, účastník byl povinen
respektovat maximální a přípustnou hodnotu veřejné zakázky.
2. Metodika provádění díla (20 % váha kritéria)
V rámci tohoto kritéria byl hodnocen návrh Metodiky provádění díla, kde musela být popsána metodika
řešení jednotlivých okruhů problémů stanovených v předmětu plnění veřejné zakázky. Byla 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.
3. Zkušenosti dodavatele (30 % váha kritéria)
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria zadavatel hodnotil počet referenčních zakázek nad rámec
požadavků kvalifikačního kritéria.
Hodnocená nabídka získala 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.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činila 3.900.000 Kč (bez DPH).
Nabídky podané účastníky a vyhodnocení hodnotící komise:
Vážené body Vážené body Vážené body
Účastník
kritérium
kritérium
kritérium
Součet bodů
č. 1
č. 2
č. 3
30,00
NDCON s.r.o.
29,43
20,00
79,43
0
ANTE, spol. s r.o.
50,00
18,00
68,00
PRO CEDOP s.r.o.

39,24

10,00

18,00

67,24

Výsledné pořadí
1.
2.
3.

Jako nejvýhodnější byla dne 6.2.2020 hodnotící komisí vybrána nabídka s nejvyšším součtem bodů ze
všech hodnotících kritérií, tj. nabídka od společnosti NDCON s. r.o. Tento účastník prokázal splnění
podmínek účasti pro tuto veřejnou zakázku v rozsahu požadovaném zadavatelem.
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V rozpočtu města nyní máme částečné finanční krytí zálohou projektu. Zpracování dokumentu je
rozloženo do více let, v tomto roce se předpokládá čerpání 30% z celkové hodnoty dané zakázky,
rozpočtová věta:
ORJ2
Název ORJ2
ODPA
POL
UZ
ORJ
ORG
Text ORG
Rozpočet schválený

000300140032
3792
5166
0000000000
0000000001
21017000000
Operační program zaměstnanost Strategické dokumenty města Liberec
3.000.000

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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