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.
16. schůze rady města dne: 18.08.2020
Bod pořadu jednání: 36
Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu k projektu "Cyklostezka Liberec – Hodkovice
n. M. (Turnov), úsek Liberec"
Stručný obsah: Zrušení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP,
DPS), inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro projekt „Cyklostezka Liberec –
Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec“. Veřejná zakázka byla zadána formou zjednodušeného
podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 2.150.000 Kč bez DPH (2.601.500 Kč vč. DPH).
V řádném termínu pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu
Zpracoval:

Řepková Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Veronikou Futóovou, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora pro strategický rozvoj
a dotace

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
zrušení zadávacího řízení s názvem „Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M., úsek Liberec
- projektová příprava“ na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru dle Přílohy č. 1
ukládá
zajistit zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení dle Přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 28.08.2020

2/3

Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 585/2020 rady města Liberec ze dne 16.6.2020 vypsal odbor strategického
rozvoje a dotací, ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení na
dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS), inženýrské činnosti, BOZP a autorského
dozoru pro projekt "Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec", na který je
pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí poskytnuta dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje.
Lhůta pro podání nabídek do tohoto zadávacího řízení byla ukončena dne 14.7.2020 v 10:00 hod.
V řádném termínu zadavatel neobdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádnou nabídku
vztahující se k uvedenému zadávacímu řízení.
Zadávací řízení bylo vypsáno v režimu veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení s
předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 2.150.000 Kč bez DPH (2.601.500 Kč vč. DPH).
Termíny plnění veřejné zakázky na projektovou přípravu byly stanoveny:
 DÚR a Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (potvrzená příslušným úřadem) do 31. 12.
2021, součástí DÚR budou souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů včetně souhlasů
ostatních účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace
 kompletní DÚR do 30. 11. 2022, po sdělení příslušným stavebním úřadem, že dokumentaci není
třeba dále doplňovat (na základě zapracování případných připomínek a námitek během stavebního
řízení)
 DSP do 28 týdnů od vyzvání zadavatele k zahájení činnosti – předpoklad 2023 (v návaznosti na
vyhlášení dotačního titulu příslušným poskytovatelem dotace)
 DPS do 20 týdnů od vyzvání zadavatele k zahájení činnosti – předpoklad 2023 (v návaznosti na
vyhlášení dotačního titulu příslušným poskytovatelem dotace)
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zadavatel ruší zadávací řízení.
Po přehodnocení zadávacích podmínek bude vyhlášeno nové zadávací řízení, které bude předloženo
radě města ke schválení.
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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