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.
12. schůze rady města dne: 02.06.2020
Bod pořadu jednání: 20/1
Vypořádání námitek k ZŘ na služby v rámci projektu "Plán udržitelné městské mobility Liberec–
Jablonec nad Nisou 2021–2030"
Stručný obsah: Rada města schválila usnesením č. 166/2020 výsledek zadávacího řízení na služby
zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování Plánu udržitelné městské
mobility, koncepčního dokumentu na roky 2021–2030. Proti tomuto výsledku byly podány
námitky.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Vypořádání připomínek od uchazečů zadávacího řízení
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Steinzovou Barbarou, Ing. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Loučkovou Kotasovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora

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
znění Rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 3, 4
ukládá
zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o námitkách v co nejkratším termínu oběma
stěžovatelům
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 03.06.2020
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 166/2020 výsledek zadávacího řízení na služby zadávaného formou
zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility, koncepčního
dokumentu na roky 2021–2030. Hodnotící komise doporučila a rada schválila vítězným uchazečem
společnost NDCON s.r.o. s předpokládanou hodnotou zakázky 3.822.000 Kč bez DPH.
V zákonné lhůtě byly zadavateli doručeny námitky stěžovatele (Příloha č. 1, 2.) proti rozhodnutí
zadavatele o výsledku zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky „Plán udržitelné městské
mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2030“.
Stěžovatel, společnost ANTE, spol. s r.o., rozporuje postup hodnotící komise, kde mu nebyla uznána
část referenčních zakázek.
Stěžovatel, společnost PRO CEDOP s.r.o., shledává Rozhodnutí jako nepřezkoumatelné z důvodu, že
Písemná zpráva o hodnocení nabídek neobsahuje výčet uznaných referenčních nabídek vítězného
uchazeče NDCON s.r.o.
Zadavatel neuznává námitky stěžovatele ANTE dle vyjádření v Rozhodnutí o námitkách (Příloha č. 3) a
doplňuje informace, které vyžaduje stěžovatel PRO CEDOP pro možnost přezkoumání Rozhodnutí o
námitkách (Příloha č. 4).
Rozhodnutí zadavatele o námitkách bylo připraveno ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek.
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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