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: 41
Vyhlášení zadávacího řízení na procesní a personální audit v rámci projektu V092
Stručný obsah: Vypsání zadávacího řízení na zhotovitele procesního a personálního auditu
Magistrátu města Liberec v rámci klíčové aktivity 03 projektu "Liberec plánuje chytře a
zodpovědně", spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu – 92. výzva Operačního
programu zaměstnanost – Efektivní veřejná správa.

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

Futóová Veronika, Mgr. - vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

Projednáno s:

Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora
Ing. Martinem Čechem, tajemníkem
Adamem Lenertem, předsedou ZO OS SOO při MML
komisí pro veřejné zakázky

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:

1/4

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. vypsání zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Procesní a
personální audit Magistrátu města Liberec", zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení, v souladu se směrnicí rady města č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec, a "Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci" dle přílohy č. 1
2. oslovení sedmi potencionálních uchazečů s výzvou na předložení nabídky k veřejné
zakázce "Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec":
Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČ 27582167
KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 00553115
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140
00 Praha 4, IČ 61063029
Equica, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26490951
ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170
00 Praha 7, IČ 27208371
M.C.TRITON, spol. s r.o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005
FIZA, a.s., se sídlem Hrozňatova 2287/3, Židenice, 615 00 Brno, IČ 26252325
jmenuje
Hodnotící komisi pro posouzení nabídek včetně splnění kvalifikačních kritérií a hodnocení
nabídek, ve složení:
Jmenovaní členové:
Ing. Radka Loučková Kotasová, náměstkyně primátora
Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Mgr. Veronika Futóová, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Ing. Jindřich Fadrhonc, manažer systémového řízení a kvality
Adam Lenert, předseda ZO OS SOO při MML
Jmenovaní náhradníci:
Ing. Martin Čech, tajemník
Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru vnitřních věcí
Mgr. Radka Davidová, projektový manažer oddělení přípravy a řízení projektů
Miroslav Křepel, vedoucí oddělení personálního
Ing. Hana Řepková, projektový manažer oddělení přípravy a řízení projektů
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Procesní a
personální audit" a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 333/2020, dne 7. 4. 2020, přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k
projektu "Liberec plánuje chytře a zodpovědně" a zahájení realizace projektu k 1. 4. 2020. Celkové
způsobilé výdaje (uznatelné náklady) projektu činí 7 485 791,71 Kč. Projekt je předfinancován, kdy v
měsíci dubnu 2020 SML obdrželo 1. zálohovou platbu ve výši 2 133 451 Kč, 2. zálohou platbu
obdrží v měsíci říjnu 2020.
Součástí projektu je realizace 4 klíčových aktivit (dále jen "KA"). Cílem KA03 (Procesní řízení), která
je realizována po dobu 20 měsíců (06/2020 - 01/2022), je zefektivnění řízení města a magistrátu (včetně
zefektivnění náboru zaměstnanců a zlepšení jejich zapracování) prostř. popsání stěžejních procesů
magistrátu. Zavedením procesního řízení bude liberecký magistrát schopen pracovat na neustálém
zlepšování procesů včetně řízení kvality, a na finanční efektivitě zajištění procesů. v rámci této aktivity
bude pořízena Metodika procesního řízení.
Radě města je předkládáno ke schválení vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na služby "Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec", která bude zadána formou
zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Předmětem veřejné zakázky jsou dvě dílčí plnění:
Část A - PROCESNÍ ŘÍZENÍ - mj. analýza současného stavu, vytvoření podrobné procesní mapy
definující jednotlivé procesy, zpracování procesních modelů, zavedení informačního systému pro správu
procesních modelů, návrh opatření k zefektivnění stávajících procesů a vytvoření metodiky procesního
řízení (podrobněji specifikováno v článku 2 zadávací dokumentace - viz příloha č. 1a).
Část B - PERSONÁLNÍ AUDIT - mj. zhodnocení současné organizační struktury a vytvoření návrhu
na optimalizaci pracovních míst (podrobněji specifikováno v článku 2 zadávací dokumentace - viz
příloha č. 1a).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
2 500 000 Kč bez DPH (tj. 3 025 000 Kč včetně DPH) za celý předmět plnění (tj. za obě části
zakázky).
Nabídky účastníků budou obsahovat celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění a dále dílčí
nabídkové ceny za Část A (procesní řízení) a Část B (personální audit). Dílčí nabídková cena pro Část
B (Personální audit) může představovat max. 40 % celkové nabídkové ceny za celou veřejnou
zakázku.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě obdobných zakázek územních
samosprávných celků (v letech 2017 až 2020).
Doba plnění veřejné zakázky:
Tato bude součástí nabídky účastníků s tím, že je stanovena minimální a maximální doba plnění
zakázky, a to od 6 do 10 měsíců (za celý předmět plnění). Podmínky veřejné zakázky však nevylučují
dodat některé z dílčích plnění v dřívějším termínu, tedy odděleně.
Požadavky na kvalifikaci zhotovitele:
Krom základních či standardních požadavků na kvalifikaci jsou tyto zaměřeny především na splnění
technické kvalifikace, kterou je požadavek na realizačním tým. Součástí realizačního týmu zhotovitele
musí být mj. specialisté s osvědčením o absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
v rozsahu 28 oblastí působnosti správních činností MML (viz příloha č. 1c) s minimálně 5 letou
praxe v oboru ve veřejném sektoru.
Hodnotící kritéria veřejné zakázky:
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to bodovým systémem dle níže uvedených
3 hodnotících kritérií.
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1) Celková nabídková cena bez DPH (tj. za celý předmět plnění) - váha kritéria 60 %.
2) Časový harmonogram - celková doba plnění za celý předmět plnění (v celých kalendářních
měsících) - váha kritéria 10 %.
3) Množství referenčních zakázek (nad rámec 2 "povinných" v rámci splnění kvalifikačních
předpokladů) - váha kritéria 30 %.
Plnění Části A (Procesní řízení), s předpokládanou hodnotou/cenou 1 815 000 Kč včetně DPH bude
hrazeno ze způsobilých výdajů projektu. Plnění Části B (Personální audit), které nelze zahrnout mezi
způsobilé výdaje projektu, bude hrazeno z rozpočtu odboru vnitřních věcí.
V souvislosti s vyhlášením zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázky je radě města dále
předkládáno jmenování hodnotící komise pro posouzení přijatých nabídek a schválení oslovení sedmi
potencionálních uchazečů k výzvě pro podání nabídky. K oslovení byli vybráni uchazeči, kteří za
období posledních tří let realizovali zakázky obdobného charakteru (personální audit, procesní audit)
pro územní samosprávní celky.
Zadávací dokumentace včetně příloh byla projednána v komisi pro veřejné zakázky. Poté, co bude
schválena radou města, bude předložena ke kontrole poskytovateli dotace (MPSV), který má pro
kontrolu veřejné zakázky (v režimu zákona) před vyhlášením zadávacího řízení stanovenu lhůtu 30
pracovních dní. V případě, že bude nutné (po kontrole poskytovatelem dotace) zadávací dokumentaci
upravit, bude radě města předložena revokace usnesení. V opačném případě bude po kontrole zadávací
dokumentace vyhlášeno zadávací řízení. Předpoklad vyhlášení ZŘ je v říjnu 2020.
Po přijatých nabídkách a následném vyhodnocení veřejné zakázky bude výsledek zadávacího řízení
předložen ke kontrole poskytovateli dotace (MPSV), který má pro kontrolu veřejné zakázky (v režimu
zákona) před podpisem smlouvy stanovenu lhůtu rovněž 30 pracovních dní. Až poté bude výsledek
zadávacího řízení předložen radě města ke schválení. Předpoklad předložení do RM je v prosinci
2020.
Dle čl. VII Jednacího řádu rady města Liberec nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.
Zveřejnění podle čl. VII odst. 2 nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných
zakázek se povinnost zveřejnění řídí výlučně zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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