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.
6. schůze rady města dne: 17.03.2020
Bod pořadu jednání: 42/3
Provoz systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020
Stručný obsah: Předkládáme RM návrh provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v
Liberci v roce 2020.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Udělení výjimky ze směrnice RM a návrh provozu sdílených kol v roce 2020
Zpracoval:

Vorlová Dana, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing., náměstkyní primátora
Pavlíkem Ladislavem, Mgr., externím konzultantem

Předkládá:

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

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 10
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
část usnesení RM č.14/2020 ze dne 7.1.2020 ve znění:
„schvaluje
Provoz sdílených kol na roky 2020 dle podmínek uvedených v příloze č. 2
ukládá
předložit RM cenové nabídky od poskytovatelů provozu systému sdílených kol na rok 2020
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.01.2020“
schvaluje
1. Provoz sdílených kol na rok 2020 společností REKOLA Bikesharing s.r.o. za cenu 800 000
bez DPH
2. Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro
zadání veřejné zakázky „Realizace provozu sdílených kol (bikesharingu) v Liberci v roce
2020“
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Pro systém sdílených kol pro na rok 2020 byly v souladu s požadavkem RM osloveny 4 společnosti
provozující systém sdílených kol na území ČR. Součástí požadavku provozu na rok 2020 bylo i
minimálně 10 elektrokol zapojených do systému sdílených kol (zbývající počet požadovaných kol mohl
provozovatel nabídnout formou mechanických městských kol).
Na poptávku reagovala 1 společnost Rekola, která předložila nabídku v hodnotě 800 000 bez DPH na
provoz od 1.4.2020 do 30.10.2020. Předložená nabídka splňuje požadavky stanovené v poptávce, kterou
město stanovilo podmínky provozu na rok 2020.
S ohledem na vzniklou situaci spojenou s COVID 19 není zřejmé, zda společnost bude schopna zahájit
provoz sdílených kol od 1.4.2020, avšak nejpozdějším termínem pro zahájení je termín 1.5.2020. Pokud
by k tomuto prodloužení došlo, ukončení provozu by bylo o stejnou délku prodlouženo (tj. nejdéle do
konce 11/2020).
Dle článku VII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VII
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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