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.
11. mimořádná schůze rady města dne: 17.12.2020
Bod pořadu jednání: 4
Vyhodnocení výběrového řízení na GIS v rámci projektu V092
Stručný obsah: Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele geografického informačního
systému v rámci projektu "Liberec plánuje chytře a zodpovědně", spolufinancovaného z
Evropského sociálního fondu – 92. výzva Operačního programu Zaměstnanost – Efektivní veřejná
správa. Komise pro hodnocení nabídek doporučuje zadavateli ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, kterou podal účastník GEOVAP, spol. s r.o.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: vyhodnocení VŘ
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
výsledek výběrového řízení na dodavatele geografického informačního systému a výběr
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Liberec plánuje chytře a zodpovědně - GIS“,
kterou podal účastník GEOVAP, spol. s r.o., IČ 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží
1790, 530 03 Pardubice
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výsledku výběrového
řízení na dodavatele geografického informačního systému, dle Přílohy č. 2
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.01.2021

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem GEOVAP, spol. s r.o., IČ
15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, dle Přílohy č. 3
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2021
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 994/2020, dne 3. 11. 2020, vypsání výběrového řízení na dodavatele
geografického informačního systému (dále jen „GIS“) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Liberec plánuje chytře a zodpovědně – GIS“.
Předmětná veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“,
jehož realizace končí 31. 3. 2022. Veřejná zakázka na GIS je součástí klíčové aktivity 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.
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla vyhlášena a zveřejněna dne 11. 11. 2020 s tím,
že lhůta pro podání nabídek byla ukončena dne 27. 11. 2020 (v 10:00 hod.). Nabídky bylo možné
podávat pouze elektronicky. V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel neobdržel k předmětné
veřejné zakázce žádné dotazy ani námitky.
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).
Termín plnění byl zadavatelem stanoven do 8 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo (za celý
předmět plnění).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 1 400 000 Kč bez DPH (tj. 1 694 000 Kč včetně DPH), a
to za celý předmět plnění.
Zadavateli byly ve stanovené lhůtě doručeny 2 nabídky, a to:
 CAD Studio s.r.o. (Moravská Ostrava) – s nabídkovou cenou 984 800 Kč (bez DPH);
 GEOVAP, spol. s r.o. (Pardubice) – s nabídkovou cenou 660 000 Kč (bez DPH).
Nabídky byly hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídkové cena (bez DPH).
Hodnotící komise, dne 7. 12. 2020, posoudila splnění zadávacích podmínek (viz příloha č. 1). Uchazeč
GEOVAP, spol. s r.o., který podal nejnižší nabídkovou cenu, splnil všechny požadované předpoklady a
kritéria. Komise dále posuzovala nabídkovou cenu uchazeče GEOVAP, přičemž tuto vyhodnotila jako
adekvátní, tedy nikoli jako mimořádně nízkou (pozn.: předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
stanovena na základě průzkumu trhu). Jako vítěznou nabídku hodnotící komise vyhodnotila nabídku
uchazeče GEOVAP, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 660 000 Kč bez DPH (798 600 Kč včetně DPH),
kdy doporučuje zadavateli uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (zhotovitelem).
Plnění bude hrazeno z přímých výdajů projektu (v roce 2021, na základě zálohové platby dotace).
Podíl spolufinancování města činí pouze 5 %. Na "GIS" je v rámci projektu "vyčleněna" částka 1 815
000 Kč (včetně DPH). Dojde tak k dalším úsporám na projektu, které budou využity k rozšíření funkcí
v rámci pořízení software pro vizualizaci rozvojových záměrů města (tj. platformy).
3/4

Předpoklad uzavření smlouvy o dílo je leden až únor 2021. Průběh výběrového řízení je před podpisem
smlouvy předkládán ke kontrole poskytovateli dotace – MPSV (řídícímu orgánu Operačního programu
Zaměstnanost), který má pro kontrolu stanovenu lhůtu 25 pracovních dní.
V případě možnosti uzavření smlouvy o dílo až v měsíci únoru 2021 (z důvodu kontroly MPSV) bude
prodloužena realizace klíčové aktivity 02. U poskytovatele dotace bylo ověřeno, že v případě
opodstatněných důvodů je možné adekvátně prodloužit i termín realizace celého projektu.
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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