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.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 88
Vypsání zadávacího řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice
Stručný obsah: Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v samostatné působnosti
za povinnost udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. JSDH
Vratislavice jsou poslední jednotkou, kde ještě nedošlo k obměně dopravního automobilu. Rada
města schválila usnesením č. 536/2019 dne 21. 5. 2019 podání žádosti o dotaci v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020". Město se žádostí uspělo a získalo na pořízení
dopravního automobilu státní dotaci 450 tisíc korun. Parametry dotačního programu jsou
nastaveny tak, že vozidlo se musí pořídit do konce roku 2020. Veřejná zakázka bude zadána
formou zakázky malého rozsahu III. kategorie s předpokládanou hodnotou 1.487.603,- Kč bez
DPH.

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Vypsání ZŘ na dopravní automobil
Zpracoval:

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:

Ing. Martin Čech, tajemník MML

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

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
vypsání zakázky malého rozsahu III. kategorie na dodavatele dopravního automobilu pro
JSDH Vratislavice v souladu se zněním Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
dle přílohy č. 1
jmenuje
Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků:
1. Ing. Martin Čech

tajemník MML

2. Ing. Zbyněk Vavřina

vedoucí odboru vnitřních věcí

3. Lubomír Popp

vedoucí oddělení krizového řízení

Návrh náhradníků členů komise:


Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor SML



Miroslav Křepel

vedoucí oddělení personálního



Michal Prokop

referent oddělení krizového řízení

Hodnotící komisi včetně náhradníků, která je pověřena i posouzením
nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek:
1. Ing. Martin Čech

tajemník MML

2. Ing. Zbyněk Vavřina

vedoucí odboru vnitřních věcí

3. Lubomír Popp

vedoucí oddělení krizového řízení

Návrh náhradníků členů komise:


Michal Prokop

referent oddělení krizového řízení



Ing. Jan Gardoň

referent oddělení krizového řízení



Michal Stejskal

velitel JSDH Vratislavice nad Nisou

ukládá
1. zajistit vypsání zadávacího řízení na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH
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Vratislavice
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 23.06.2020

2. zajistit vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele dopravního automobilu pro
JSDH Vratislavice
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 31.07.2020

3. výsledek zadávacího řízení na dopravní automobil pro JSDH Vratislavice předložit radě
města ke schválení
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 18.08.2020
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 536/2019 dne 21. 5. 2019 podání žádosti o státní dotaci na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice v předpokládané ceně 1.800.000,- Kč. S žádostí o státní
dotaci v maximální výši 450.000,- Kč město uspělo, stejně tak s navazující žádostí o dotaci
z Libereckého kraje ve výši 300.000,- Kč, vlastní podíl města tak činí 1.050.000,- Kč.
Zadávací dokumentace, technická specifikace vozidla a návrh kupní smlouvy jsou přílohou tohoto
materiálu.
V souladu s podmínkami poskytovatele dotace vychází technická specifikace vozidla z parametrů
stanovených generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Finální
technickou specifikaci pak musel schválit příslušný odbor GŘ HZS ČR. Ta je také nedílnou součástí
zadávací dokumentace.
Termín plnění je stanoven maximálně do 30. 11. 2020. Tento termín vyplývá z výše uvedených
podmínek poskytovatele dotace, který stanovuje, že finanční prostředky jsou poskytnuty na účet
příjemce dotace zřízený u ČNB, a to na základě kopie předloženého neuhrazeného daňového dokladu
(faktury).
Přičemž tato faktura musí mít nejméně 30-ti denní splatnost.
S ohledem na všechny zákonné lhůty, které jsou součástí zadávacího řízení, je tedy nezbytné vypsat
zadávací řízení co nejrychleji, aby se podařilo zakázku realizovat do konce roku.
Veřejná zakázka bude zadána souladu se směrnicí č.3RM o zadávání veřejných zakázek v režimu
zakázky malého rozsahu III. kategorie v předpokládané hodnotě 1.487.603,- Kč bez DPH. Dopravní
automobil bude dodán v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Kritérium hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost, kterou tvoří dvě kritéria. Nejnižší nabídková
cena, která v souladu s článkem IX. podmínek, tvoří 80% váhy hodnocení a technická úroveň vozidla,
který tvoří 20% váhy hodnocení.
Výběrové řízení bude zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.
Dle čl. VII odst. 2 jednacího řádu RM zveřejnění 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.
Vlastní podíl města bude finacován z rozpočtu oddělení krizového řízení.
ORJ2
000200050008
Název ORJ2

oddělení krizového řízení

ODPA

005512

POL

6123

UZ

000000000

ORJ

0000000001

ORG

0020139000000

Text ORG

Dopravní prostředky

Rozpočet schválený

1000000

Rozpočet upravený

1056221
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Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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