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.
7. mimořádná schůze rady města dne: 23.09.2020
Bod pořadu jednání: 2
Zajištění ochranných prostředků v rámci pandemie COVID-19
Stručný obsah: Ve snaze zajistit ochranu pedagogů ve všech základních školách zřizovaných
statutárním městem Liberec z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, kdy se stále navyšuje
počet lidí s prokázaným onemocnění COVID-19, odbor školství a sociálních věcí předkládá radě
města Liberec materiál k zajištění odpovídajícího množství ochranných pomůcek. Konkrétně se
jedná o nákup 60 000 kusů respirátorů FFP2 typu KN95 v celkové hodnotě 960 000,- Kč bez DPH.
Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM –
Zadávání veřejných zakázek - článek 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od
1. 1. 2020.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Zajištění ochranného materiálu pro pedagogy ZŠ v souvislosti s nákazou COVID19
Zpracoval:

Tománková Markéta, DiS. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, Ph.D., náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních 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
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s článkem 7.12 - Všeobecná výjimka pro radu města, na financování
nákladů spojených s nákupem 60 000 kusů respirátorů FFP2 typu KN95 z finančních
prostředků odboru školství a sociálních věcí.
2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnost MC-DECO s.r.o., IČ: 07946082, se
sídlem Smetanova 788, 334 01 Přeštice.
3. uzavření kupní smlouvy na nákup 60 000 kusů respirátorů FFP2 typu KN95 s dodavatelem
MC-DECO s.r.o., IČ: 07946082, se sídlem Smetanova 788, 334 01 Přeštice, s celkovou
cenou v maximální výši 960 000,- Kč bez DPH.
4. poskytnutí 60 000 kusů respirátorů FFP2 typu KN95 libereckým základním školám
zřizovaných statutárním městem Liberec.
ukládá
1. zajistit podpis smlouvy na nákup 60 000 kusů respirátorů FFP2 typu KN95 s dodavatelem
MC-DECO s.r.o., IČ: 07946082, se sídlem Smetanova 788, 334 01 Přeštice, s celkovou
cenou v maximální výši 960 000,- Kč bez DPH.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30.09.2020

2. zajistit distribuci respirátorů FFP2 typu KN95 libereckým základním školám zřizovaných
statutárním městem Liberec.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 02.10.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Ve snaze zajistit ochranu pedagogů ve všech základních školách zřizovaných statutárním městem
Liberec z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, kdy se stále navyšuje počet lidí s
prokázaným onemocnění COVID-19, odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města
Liberec materiál k zajištění odpovídajícího množství ochranných pomůcek. Konkrétně se jedná o
nákup 60 000 kusů respirátorů FFP2 typu KN95 v celkové hodnotě 960 000,- Kč bez DPH.
Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM –
Zadávání veřejných zakázek - článek 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od
1. 1. 2020.
Vzhledem k současné situaci na trhu je nejekonomičtějším řešením nakoupit potřebný materiál pro
všechny základní školy centrálně. S ohledem na poptávané množství jsme schopni náklady na pořízení
tohoto materiálu výrazně snížit. Jedná se o nákup 60 000 kusů respirátorů v celkové hodnotě 960 000,Kč bez DPH (cena vč. DPH je 1 161 600,-). Cena zahrnuje i dopravu do místa určení.
Konkrétně se budou pořizovat respirátory FFP2 typu KN95 bez výdechového ventilu. Tento typ
respirátoru účinně brání vniknutí 94–95 % všech částic o velikosti v řádech desetin mikronů,
doporučené nošení jednoho respirátoru je max. 8 hodin. S ohledem na poptávané množství byla u
respirátorů hlavním kritériem výběru cena. Průzkum trhu viz tabulka.
Společnost MC-DECO s.r.o. je schopna zajistit dodání požadovaného množství certifikovaných
respirátorů nejpozději do týdne od provedení objednávky.
Srovnání nabídek na respirátory FFP2 typu KN95

Cena v Kč bez DPH
za 1 respirátor

Cena v Kč včetně DPH
za 1 respirátor

HealthProtect a.s.

29,90

36,18

MC-DECO s.r.o.

16,00

19,36

GetReady s.r.o.

18,30

22,14

Název dodavatele

Schvalovaná akce bude hrazena z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí.
ORJ2

000500170039

Název ORJ2

oddělení školství

ODPA

006171

POL

5139

UZ

000000000

ORJ

0000000001

ORG

0020004000000

Text ORG

nákup materiálu jinde nazařazený

Rozpočet schválený

10.000,-

Rozpočet upravený

1.171.600,-

Odbor školství a sociálních věcí po projednání s oddělením krizového řízení odboru vnitřních věcí
doporučuje předložené usnesení schválit.
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Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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