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.
21. schůze rady města dne: 03.11.2020
Bod pořadu jednání: 19
Vyhlášení výběrového řízení na geografický informační systém v rámci projektu V092
Stručný obsah: Vypsání výběrového řízení na zhotovitele geografického informačního systému
v rámci 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 výběrového řízení
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora
Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru územního plánování

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
1. vypsání výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Liberec plánuje chytře a
zodpovědně - GIS", 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 pěti potencionálních uchazečů s výzvou na předložení nabídky k veřejné zakázce
"Liberec plánuje chytře a zodpovědně - GIS":
1. T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČ
47451084
2. ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ 14889749
3. R&M GEODATA s.r.o., se sídlem Vítkovická 3276/2a, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ 27794962
4. GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice, IČ 15049248
5. GEOREAL spol. s r.o., se sídlem Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00
PLZEŇ, IČ 40527514
jmenuje
1. Komisi pro otevírání nabídek, ve složení:
Jmenovaní členové
Ing. Pavel Přenosil
vedoucí oddělení ÚAP a GIS
Mgr. Veronika Futóová vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Mgr. Radka Davidová projektový manažer oddělení přípravy a řízení projektů
Jmenovaní náhradníci
Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru územního plánování
Ing. Hana Řepková
projektový manažer oddělení přípravy a řízení projektů
Mgr. Jan Jaksch
vedoucí oddělení ÚAP a GIS projektů
2. 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
Ing. Pavel Přenosil
vedoucí oddělení ÚAP a GIS
Jmenovaní náhradníci
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. primátor
Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru územního plánování
Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení pro veřejnou zakázku "Liberec plánuje
chytře a zodpovědně - GIS" a výsledek výběrového řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.01.2021
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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 projektu činí 7 485 791,71 Kč. Projekt je předfinancován, kdy do ukončení realizace
projektu (03/2022) město obdrží průběžně 4 zálohové platby.
Předmětná veřejná zakázka "GIS" (geografický informační portál) je součástí klíčové aktivity (dále jen
"KA") 02 (Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností), která je realizována po dobu 18
měsíců (04/2020 - 09/2021). Hlavním cílem KA02 je posílení a rozvoj komunikace MML směrem k
občanům. Jednou z dílčích aktivit KA02 je rozvoj a doplnění stávajícího geografického
informačního systému, který obsahuje zejména prostorová data.
Radě města je předkládáno ke schválení vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu (na služby i dodávky) "Liberec plánuje chytře a zodpovědně - GIS", která bude zadána v
souladu se směrnicí rady města č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, a v
souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost.
Předmětem veřejné zakázky jsou dvě dílčí plnění:
a) Vytvoření informačního systému s webovou aplikací umožňující informaci o pozemku
(parcele). Vytvořený informační systém bude mít provázanost na katastr nemovitostí; registr územní
identifikace, adres a nemovitostí; stávající územní plán; územně analytické poklady; informace
o technické infrastruktuře (vyjádření o existenci sítí) a další relevantní informace navázané k pozemku
(parcele).
b) Vytvoření systémového nástroje k tvorbě automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov.
Jedná se tvorbu a dodávku softwarového nástroje (webové aplikace), která bude automatizovaně
vytvářet atlas ulic a budov pro správní území obce s rozšířenou působností Liberec na podkladě
účelových výstupů z databáze RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
1 400 000 Kč bez DPH (tj. 1 694 000 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 každé dílčí plnění.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě předběžné tržní konzultace.
Doba plnění veřejné zakázky:
8 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo (za celý předmět plnění).
Hodnotící kritéria veřejné zakázky:
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je ekonomická výhodnost, dle nejnižší
celkové nabídkové ceny bez DPH.
Plnění bude hrazeno ze způsobilých výdajů projektu. Na "GIS" je v rámci projektu "vyčleněna"
částka 1 815 000 Kč (včetně DPH).
V souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázky je radě města dále
předkládáno jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro posouzení přijatých
nabídek, a dále schválení oslovení pěti potencionálních uchazečů k výzvě pro podání nabídky. K
oslovení byli vybráni uchazeči, kteří realizují obdobné zakázky, a mají kladné reference.
Zadávací dokumentace včetně příloh byla předložena ke kontrole poskytovateli dotace - MPSV (řídícímu
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orgánu Operačního programu Zaměstnanost). Připomínky poskytovatele dotace byly do zadávací
dokumentace zapracovány. Další kontrola proběhne po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky (tj. před podpisem smlouvy), pro kterou má poskytovatel dotace stanovenu lhůtu 25 pracovních
dní. Tedy až po výsledku této kontroly bude možné uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem.
Přílohou materiálu je shrnutí informací v rámci celého projektu (viz příloha č.2 ).
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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